
Secretariaat: Frans Vermeulen, Florahove 24, 4702 EZ RoosendaalSecretariaat: Frans Vermeulen, Florahove 24, 4702 EZ Roosendaal
T: 0165-534506, E: T: 0165-534506, E: fdvermeulen@home.nl

Nummer 19, november 2016

Kwetsbaar?

Drie jaar geleden is door het team
waarin ik werkzaam ben een pastoraal
plan gepresenteerd, waarin een drie-
tal doelgroepen werden genoemd die
in de jaren 2013-2016 onze bijzonde-
re aandacht zouden krijgen. Het betrof de zorg voor ouderen, voor gezin-
nen met jonge kinderen en voor jeugdige mensen die via het jongerenpasto-
raat benaderd zouden worden. Het was – van meet af aan – een ambitieus 
plan. Misschien wel te hoog gegrepen. Achteraf blijkt, dat we de doel-
stellingen ten aanzien van het jongerenpastoraat niet hebben kunnen waar-
maken. Vraag is dan, hoe je deze constatering moet presenteren naar be-
stuur en parochianen. Kun je zeggen dat intussen het inzicht is ontstaan,
dat jongerenpastoraat meegenomen kan worden in de inspanningen die zullen
gaan vallen onder de noemer 'gezinspastoraat'? Of is het verstandiger om 
aan te geven, dat deze doelstelling niet gehaald is?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Want het toegeven van niet 
waargemaakte voornemens, van falende ambities, van resultaten die onder 
de maat blijven – dat doen we niet graag. Het past ook niet in de huidige
tijdsgeest. Bij voorkeur wordt het beeld hoog gehouden, dat we in ons le-
ven alles zoveel mogelijk – liefst zelfs helemaal – onder controle heb-
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ben. Het afleggen van verantwoording en het halen van gestelde targets, 
het zo goed mogelijk uitsluiten van risicofactoren en het opstellen van 
criteria voor een nauwkeurige meting van werkresultaten, gezondheid, 
culturele behoeften, zorgverlening, maatschappelijke betrokkenheid en so-
ciale inspanningen zijn aan de orde van de dag.

Zelfs het gebied van de zingeving lijkt 
niet te ontkomen aan de behoefte om ons le-
ven resultaatgericht te benaderen. De hui-
dige discussie rond de beëindiging van 
'voltooid leven' geeft aan, dat er kenne-
lijk criteria geformuleerd moeten kunnen 
worden die in algemene, maar tegelijk juri-
disch hanteerbare termen aangeven wat daar-
onder verstaan dient te worden. En op basis
van die wettelijk vastgelegde criteria moet
een mens – weliswaar met hulp van een 'le-
venseindebegeleider', maar uiteindelijk 
toch autonoom – kunnen beslissen of hij/zij
eraan toe is het leven als voltooid te be-
schouwen. En daaraan vervolgens consequen-
ties te verbinden. Dit alles geeft mij aan-
leiding tot de vraag: hoe kwetsbaar durven 
wij vandaag de dag nog te zijn? Hoe sterk 

is de wil om in ons leven alles in eigen hand te houden? Durven wij het 
nog aan om te leven vanuit een ontvankelijkheid, zoals die ons is voor-
geleefd door Jezus van Nazaret? Het catastrofale einde van zijn leven (in
ultieme vernedering en doodse eenzaamheid) bleek – weliswaar later – een 
nieuw begin te worden. Die ontvankelijkheid, dit vertrouwen op zijn God, 
gaf hem de overtuiging dat hij zijn weg tot het bittere einde zou kunnen 
gaan.

Natuurlijk kan ik mij voorstellen, dat er mensen zijn die op het einde 
van hun levensweg zeggen: het is genoeg geweest. Dus het verlangen naar 
het einde is goed te begrijpen, maar de beslissing omtrent dit einde valt
– vind ik – in principe buiten het menselijk bereik. Zoals wij het leven 
bij het begin ontvangen, zo zouden we – vanuit gelovig standpunt – ook 
het einde moeten kunnen ontvangen. Ook in de kwetsbaarheid van de aller-
laatste levensfase is het niet aan ons om te bepalen wanneer het moment 
is om het leven te voltooien. Voltooid wordt het pas in en door ons ver-
trouwen in de God die alle leven draagt.

In die zin vind ik het ook geen punt om te erkennen, dat gestelde doelen 
niet worden gehaald, al wordt daar natuurlijk wel hard aan getrokken. De 
core business van ons werk is toch, dat wij ons niet enkel laten leiden 
door 'resultaat', maar vooral door het geloof dat ook in het kwetsbaar 
durven zijn een grote kracht en een onverwacht perspectief kan schuilen.

Wiel Hacking
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Impressie Ledenvergadering 
De ledenvergadering van de afdeling Breda vond dit jaar plaats in Sprun-
del. Het Dorpshuis 'De Trapkes', ondergebracht in de verbouwde Sint Jans-
kerk, bood ons gastvrijheid. Voorafgaand aan de vergadering maakten onge-
veer tien leden gebruik van de uitnodiging om een rondleiding te volgen 
in het knap gerestaureerde kerkgebouw. Het kerkgedeelte is gerealiseerd 
op de eerste verdieping ter hoogte van de glas-in-lood ramen; de ruimte 
is flexibel te gebruiken al naar gelang het aantal bezoekers. Ria van 
Oorschot verzorgde met haar man, koster aldaar, de rondleiding.

Het huishoudelijk deel van de vergadering
bevatte de gebruikelijke agendapunten. De
penningmeester werd decharge verleend voor
het financiële beleid van 2015. Henk
Berflo en Jan van Steenoven zullen de
kascommissie vormen ter controle van de
cijfers in 2016. Frans Vermeulen en Wiel
Hacking werden als bestuursleden herkozen
voor een tweede termijn van vijf jaar. De
voorzitter meldde vanuit het landelijke
bestuur van de VPW, dat stevig wordt
nagedacht over een 'verantwoorde afbouw' van de Vereniging. Financiën en 
ledenaantallen lopen terug. Dat heeft gevolgen voor het al dan niet aan-
houden van de beleidsmedewerker. Bij ongewijzigd beleid kan zijn salarië-
ring tot 2019 voortgezet worden. Wat daarna gebeuren moet, is afhankelijk
van de keuze uit twee scenario's. Het eerste is dat dat de huidige VPW 
Nederland zo lang mogelijk kan blijven voortbestaan. Voorwaarde daarbij 
is dat alle gelden van de afzonderlijke VPW-afdelingen bij elkaar ge-
bracht worden. Dan kan VPW Nederland langer het huidige aanbod van belan-
genbehartiging aan de leden kan handhaven. Concreet betekent dat ook dat 
de eigen beleidsmedewerker in dienst kan blijven. Die situatie is waar-
schijnlijk tot 2025 vol te houden. Het tweede scenario gaat uit van een 
samengaan met een vakbond. Dat veronderstelt dat er eerst een echte fusie
heeft plaatsgevonden tussen de verschillende afdelingen en VPW Nederland.
Er zijn oriënterende gesprekken geweest met FNV en CNV, Het waren open en
goede gesprekken waarbij CNV Connectief de meeste interesse toonde.

Het landelijk bestuur vraagt de afdelingen om deze opties te bespreken in
het eigen bestuur. Op 15 december worden de resultaten hiervan opnieuw 
besproken in de landelijke vergadering. Dan wordt een definitief voorstel
geformuleerd. In het voorjaar van 2017 moet dit voorstel in een leden-
raadpleging door de afdelingen worden besproken. De ALV van juni 2017 
moet een eindoordeel uitspreken over het te volgen traject.

Na de pauze bleek dat de spreker, prof. Toine van den Hoogen, zijn af-
spraak vergeten was, wat de nodige emoties opriep van teleurstelling tot 
boosheid. Er waren enkele leden die speciaal hiervoor naar Sprundel waren
afgereisd. 

Na ampele overwegingen ging de vergadering er unaniem mee akkoord dat de 
geplande studieochtend van 9 maart 2017 geschikt was om het thema van 
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deze middag 'beelden van God, mens en wereld in de spiritualiteit en de 
ethiek van bisschop Ernst' aan te houden en hiervoor opnieuw Toine van 
den Hoogen uit te nodigen. Een gezellig samenzijn in 'De Trapkes' onder 
het genot van een drankje vormde het sluitstuk van deze jaarvergadering.

Voor de agenda
Donderdag 9 maart 2017 Extra Algemene Leden-
vergadering Afdeling Breda. Aanvang 10.00 
uur, sluiting om 15.00 uur. Locatie: nader 
te bepalen. In de ochtend zal Toine van den 
Hoogen alsnog zijn referaat houden over de 
spiritualiteit en de ethiek van bisschop 
Ernst. De lunch is voorzien van 12.00 tot 
13.00 uur. Van 13.00 tot 15.00 uur zullen we

ons buigen over de toekomstige ontwikkeling van de VPW.

Van de bestuurstafel
Op woensdag 9 november vergaderde het bestuur ten huize van onze secreta-
ris te Roosendaal. Aangeschoven was ook Jan Franken als beleidsmedewerker
van de VPW-Nederland. Dit in verband met het te volgen traject inzake de 
toekomst van de VPW. Zie hiervoor de notities onder het kopje 'Impressie 
Ledenvergadering'. Er is besloten de geplande studiebijeenkomst op donderdag 9 
maart uit te breiden met een extra Algemene Ledenvergadering. Deze dient 
ertoe om de leden de gelegenheid te geven hun bevindingen met elkaar te 
delen over het voorstel dat vanuit het Algemeen Bestuur op 15 december 
wordt geformuleerd inzake de toekomst van de VPW. Zie voor nadere be-
richtgeving omtrent deze extra ALV
de aankondigingen onder het kopje
'Voor de agenda'.

Nieuwsbrief VPW-Breda 4 november 2016


