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Papieren Finale



Als pastoraal werker en gelovige vrouw 
volgde ik met belangstelling het project 
Zij heeft een verhaal waarmee het Netwerk 

Katholieke Vrouwen (NKV) wilde bijdra-
gen aan het synodaal proces. Op 25 mei 
jongstleden werd het eindrapport over-
handigd aan mgr. G. de Korte en aan 
prof. Myriam Wijlens van het synode-
secretariaat in Rome. 
De inhoud van het rapport verrast mij 
niet, maar raakt mij wel enorm. Omdat 
zoveel vrouwen getuigen van hun geloof 
en hoop, en geen blad voor de mond 
nemen over wat zij missen en verlangen. 
Zij vragen om een inclusieve Kerk en 
om waardering en erkenning van hun 
aandeel en van hun talenten in de Kerk, 
op alle niveaus, ook in de leiding en ook 
aan het altaar. Het rapport laat zien: 
onze positie in de Kerk is niet erg floris-
sant, maar we zwijgen niet over wat we 
kunnen en willen bijdragen tot bloei van 
de Kerk. 

Onze beroepsgroep staat er eveneens 
niet erg florissant voor. We merken aan 
alle kanten dat we met steeds minder 
mensen zijn en dat er steeds minder 
ruimte is om ons pastorale werk vorm te 
geven op een wijze die wij nodig en ver-
antwoord vinden. Om ons heen zien we 
collega’s vertrekken uit parochies naar 
andere werkvelden, of (vervroegd) met 
pensioen gaan. Onze beroepsgroep be-
staat steeds meer uit gepensioneerden 
en steeds minder uit collega’s met een 
betaalde baan in het pastoraat. 

Er zijn ook vragen en zorgen over onze 
VPW. Als bestuur horen we uit verschil-
lende onderdelen signalen dat het 
steeds moeilijker is de leden te bereiken 
of bijeen te brengen. In ons bestuur 
denken we daarom na over stappen die 
nodig zijn om de krimp van onze VPW 
goed te begeleiden. 

In het landelijk bestuur komt eind 2022 
de functie van secretaris vacant: Jos 
Deckers wil na 8 jaar VPW-bestuur, en 
daarvóór jaren in de LKR, echt een keer 
stoppen. Hubert Berbée, vertegenwoor-
diger van het onderdeel Rotterdam, en 
ook al lang met emeritaat, stopt deze 
zomer. We zijn beiden veel dank ver-
schuldigd voor hun inzet. Wie is bereid 
om hun taken over te nemen? Denk er 
eens over na of het iets voor joú kan 
zijn. 

Toch is met deze tegenwind niet het 
hele verhaal verteld. Tegen krimp en 
verdrukking in zie ik regelmatig ook 
mooie bloempjes ontkiemen en tot 
bloei komen. Ze vormen niet het weel-
derige boeket dat we eerder zagen, 
maar ze zijn niet minder betekenisvol. 
Aan verlangen, geloof en hoop ont-
breekt het niet. Als je er oog voor hebt, 

zie je collega’s verrassende initiatieven 
nemen, of wegen vinden om het Goede 
Nieuws opnieuw handen en voeten te 
geven in onze complexe tijd. Dan zie 
en hoor je hoe met hart en ziel gewerkt 
wordt om mensen nabij te blijven in het 
pastoraat. 

VPW-Info getuigde ervan. Het was altijd 
ons lijfblad om de geurige en stekelige 
bloemen van onze praktijk te delen en 
te reflecteren op ons werk. We gaan dit 
blad enorm missen, maar hopelijk lukt 
het ons via onze vernieuwde website 
een betekenisvolle community van col-
lega’s op te bouwen. Het Verhaal, ons 
verhaal, vraagt erom doorverteld te 
worden. Dank aan de redactieleden die 
de laatste jaren dit blad met en voor 
ons gemaakt hebben: Mirjam, Jeroen, 
Marion, Peter, Koos en Manon. Jullie be-
trokkenheid en inspiratie lieten voor ons 
duizend bloemen bloeien!

Marianne van Tricht

voorzitter

Bloeien tegen de wind in

Aan verlangen, 
geloof en hoop 
ontbreekt het niet
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Dit zal de laatste keer zijn dat u een 
nieuw nummer van VPWinfo in de hand 
houdt. Van hieruit gaan we digitaal 
verder. Dit nummer wil verleden, heden 
en toekomst in één blik samenbrengen. 

In gesprek met het bestuur van de VPW 
laat Marion Korenromp de huidige 
stand van zaken passeren. Sybren Visser 
van het CNV verkent in zijn bijdrage de 
mogelijkheden voor de toekomst. 

Jeroen van Lente en Mirjam Dirkx kijken 
terug op de tijd dat zij aan VPWinfo 
hebben gewerkt. 

Hoe die toekomst eruit zal zien…? 
Dat verhaal zullen alle leden samen 
moeten schrijven. Vandaar de kleine 
attentie die bij onze laatste 
VPWinfo is ingesloten.

Als vanouds 
vindt u column en 
boekbespreking in dit 
nummer. Bij de rubriek 
Begeesterd brengt elk lid 
van de redactie een favoriet 
nummer uit de voorbije jaren 
voor het voetlicht. 

En daarmee komen we tot een 
‘papieren finale’. 
Mag het iedereen goed gaan en 
dank voor het vertrouwen al die jaren.

 papieren finale

 4 Drempel naar een andere tijd
  Marion Korenromp

 6 Digitaal verder
  Sybren Visser

 8 Elk nummer was weer 
  een avontuur
  Jeroen van Lente en Mirjam Dirkx

 

 13 Impressie Landelijke VPW-dag
  op 21 juni

2022 | 2023 | 2024 | ...

En nu jij ...
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Direct na een online vergadering van het landelijke 
bestuur treft Marion Korenromp de leden van het 
dagelijks bestuur van de VPW: Marianne van Tricht, 
Ton Halin en Jos Deckers. Ook zij gaan aan het werk 
via Teams. Marion vraagt: 

Hoe beleven jullie dit moment van het verschijnen van 
het laatste papieren nummer?

Marianne antwoordt: ‘Bij de fusie met het CNV is afge-
sproken dat het papieren blad nog drie jaar zou be-
staan. Die periode is voorbij. Het CNV zet vooral in op 
digitale communicatie. Daar moeten we nu in mee. 
Maar misschien is het ook wel tekenend voor een ver-
eniging die kleiner wordt dat een papieren blad wordt 
afgebouwd.’ 

Ton vult aan: ‘Ook dat is eigenlijk geen nieuws. Aan de 
cijfers kun je al vele jaren zien dat we in een afbouw-
scenario zitten.  
Jos: ‘Ja, er zullen uiteiendelijk weinig pastoraal werkers 
overblijven, alhoewel je af en toe nog wel vacatures ziet 
langskomen. Maar wat het precieze aantal ook is, inter-
collegiaal overleg blijft belangrijk.’

Er is een enquête geweest over wat er moest gebeuren 
nu het huidige blad ophoudt. Er was veel openheid bij de 
lezers. Maar van één ding waren ze zeer overtuigd: liever 
iets op papier, dan iets digitaals. Waarom kiest het 
bestuur dan toch voor een digitaal vervolg?

Marianne:  ‘Het blad heeft sinds de fusie steeds het 
model gehad van een aantal ervaringsverhalen gevolgd 

door een reflectie. Ik hoop dat dit model ook 
online te vertalen is. De ervaring met die we 
in coronatijd met de webinars hebben opge-
daan, stemt ons optimistisch. Daar hebben 
veel leden inspiratie aan opgedaan. Er wordt 
momenteel ook gewerkt aan een nieuwe 
website met ruimte voor collegiale uitwisse-
ling. Die wordt eenvoudiger te vinden: alles 
over sectorgroep Kerk en Ideëel | CNV Zorg & 

Welzijn (cnvconnectief.nl) 

Digitalisering past ook in de ontwikkeling 
van de VPW als geheel. Langzamerhand wor-
den de lokale onderdelen zo klein, dat daar 
ook nog maar heel weinig mogelijk is. Er zal 
steeds meer gefocust worden op landelijke 
contacten. In welke vorm, weten we niet. 
Maar neem nou de landelijke dag. Na twee 
jaar gaan we die in juni weer live houden. 
Maar je voelt dat er toch iets veranderd is. 

Drempel naar een andere tijd

Tot 2004 verscheen het blad op A4-formaat en heette het Kontaktblad
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Mag je collega’s nog vragen voor zoiets een hele dag uit 
te trekken? Of kan je beter online iets aanbieden? Dat 
zal de komende tijd uitwijzen.’

Ton: ‘Voor mij is de kritische reflectie een belangrijke 
criterium voor het volgende stadium. Het is goed om 
ervaringen te delen, maar we komen pas verder in het 
verstaan van de ontwikkelingen in de maatschappij en 
in ons vak als kritische reflectie een echte plek blijft 
krijgen. Het gesprek over de toekomst  van de kerk is, 
gezien de hoge uitstroom in de komende 10 jaar van 
gewijde en toegewijde pastores, een blijvende zorg 
voor ons als beroepsgroep. Misschien kan het proces 
van de synodale kerk ons daarbij verder helpen.’

Marion Korenromp 
pastoraal werkster in de 

parochie H. Drie-eenheid 

in Nieuwegein en sinds juni 

2019 lid van de redactie van 

VPWinfo

Nu je het me zo eerlijk vraagt (2004)
Vrijwilligers en parochiepastores in gesprek

Een uitgave van VPW Utrecht.

Pastores in gesprek (2004)
Verslag van een handelingsonderzoek onder 

parochiepastores in het bisdom Den Bosch

Een VPWinfo.nl uit 2005 en onder een uit 2007

We komen pas verder in het 

verstaan van de ontwikkelingen in 

de maatschappij en in ons vak 
als kritische reflectie een 
echte plek blijft krijgen
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Beroepscode voor r.-k. pastores uit 2011

Beroepsprofiel parochiepastor uit 2005

       In de extra brochures hebben we 

de tijd genomen om het hart van ons vak 
te verwoorden

Als jullie terugkijken op het blad, welke vruchten kunnen 
we dan plukken van die tijd?

Ton: ‘Ik denk meteen aan de extra brochures die zijn 
ontstaan. In het nummer over de beroepscode (2011), 
de twee nummers over geestelijk leiderschap (2012 en 
2013) en het nummer over het hart van het pastoraat 
(2014)  hebben we de tijd genomen om het hart van ons 
vak te verwoorden.’ 
Marianne: ‘Die vormen eigenlijk ons visitekaartje aan 
de buitenwereld. Wel bijzonder dat het pas toen ge-
beurde. Eigenlijk pas 10 jaar geleden.’
Jos: ‘Ja, het was de fase waarin de krachten gebundeld 
werden. We werden één landelijke vereniging. We wer-
den niet salonfähig, maar kerk-fähig. We zetten in die 
tijd heel duidelijk in op de inhoud van ons vak. 
We wilden de kwaliteit ervan hooghouden. Dat is in 
die brochures terecht gekomen.’ 

Wat zouden jullie tot slot willen zeggen? 
Ton, namens de anderen: ‘Zoals gezegd is het stoppen 
van het blad ook wel iets dat met pijn in ons hart 
gebeurt. Het is echt 
een mijlpaal. We 
danken de creatieve 
redactie die steeds 
weer op het spoor 
kwam van allerlei 
nieuwe onderwerpen 
voor reflectie en 
bezinning. Het was 
vaak werk in het 
verborgene, waar 
alle leden uiteinde-
lijk van konden profiteren. Ik denk dat ik mag zeggen 
dat we daar als bestuur van VPW Nederland trots op 
zijn. En ik spreek ook de hoop uit dat er weer zo’n 
krachtige, geïnspireer-de redactie mag ontstaan voor 
de online publicaties.’
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Hart van het pastoraat uit 2014. 
Een notitie over de situatie van het parochiepastoraat 

En hoe gaan we ermee om?

In 2012 en 2013 verschenen er twee uitgaven rondom het 
thema ‘Geestelijk leiderschap - hart van het pastoraat’: 
Mijn ziel verlangt en De pastor als zielzorger.

Zie ook pagina 14.

Links een VPWinfo.nl uit 2018 en hierboven twee nummers uit 2020
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Na dit nummer zal de communicatie binnen de VPW 
vooral digitaal zijn. Het overstappen naar ‘digitaal’ is 
meer dan het lezen van een tijdschrift op het scherm 
van je computer. Sybren Visser, communicatieadviseur 
bij CNV Connectief verkent mogelijkheden. 

 
Binnenkort is er niet meer de papieren VPWinfo waar u 
ervaringen en inspiratie met uw collega’s kunt uitwisse-
len. Voor trouwe lezers een gemis, maar een leegte 
hoeft niet te ontstaan. Bij het CNV hebben leden de 
mogelijkheid om elkaar te informeren en op elkaar te 
reageren via online groepen. In dit artikel leest u wat 
deze mogelijkheid inhoudt en hoe dat werkt, dat online 
meepraten. Hoe kijken redacteuren van het huidige 
VPWinfo naar de ontwikkeling? Peter Derks, Marion 
Korenromp en Manon van den Broek gaven hun input.
 

Het platform, ledengroepen en discussiegroepen
“Als CNV hebben we sinds een paar jaar een nieuwe 
website, en aan de uitbreidingen van die website wordt 
nog hard gewerkt”, vertelt Sybren Visser van de afde-
ling communicatie van CNV Connectief. “Naast infor-
matie over vakbondsactualiteiten en belangenbeharti-

ging, bieden we ook steeds meer ruimte aan het uitwis-
selen van ervaringen en inspiratie. Zo hebben we aan 
pagina’s over cao’s een interactiemodule gekoppeld die 
leden de mogelijkheid geeft om ideeën aan te dragen 
of te reageren op stellingen van bestuurders.” 

Een ander punt waar de interactie wordt versterkt, is bij 
de ledengroepen. Visser legt uit: “Die krijgen de moge-
lijkheid om direct met elkaar in gesprek te gaan over 
onderwerpen die ze relevant vinden. De stip op de hori-
zon is dat deze informele uitwisseling tussen leden en 
niet-leden zal leiden tot een sterkere beweging, meer 
onderlinge betrokkenheid, plezieriger werken en een 
duidelijker profiel van het CNV als levendige organisa-
tie, die in alle fases van je werkende leven naast je 
staat.” 
 

Online ontmoeten en inspireren     Peter Derks is groot 
liefhebber van ervaringsverhalen. “Die kunnen me prik-
kelen en troosten. Soms ga ik op basis van wat ik heb 
gelezen ook naar de personen op zoek. Dus als het CNV 
de mogelijkheid biedt om die in een veilige omgeving 
of groepen te delen, dan maakt me dat nieuwsgierig, 
maar tegelijkertijd ook wel bezorgd. Want hoe veilig 
ben je dan in zo’n groep? Als ik met mensen aan een 
tafel zit, weet ik met wie ik praat.”

“Elk van de deelnemers aan groepen maakt eerst een 
eigen profiel aan”, antwoordt Visser. ”Zo kun je altijd 
nagaan wie er nog meer in de groep zitten waar je iets 
wilt vertellen. En dan is er ook de mogelijkheid om een 
gesloten groep te vormen. Daar heeft een beheerder 
voor het zeggen wie er in worden toegelaten. Wie niet 
in de groep zit, kan niet meelezen.” 

Digitaal verder

Sybren Visser
Communicatieadviseur CNV 

Connectief
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Ook Marion Korenromp heeft nagedacht over het 
vertrouwelijke karakter. “Misschien moet de mogelijk-
heid om tekst van elkaar te knippen en plakken, 
worden geblokkeerd. Dan wordt het nog net een slagje 
lastiger om teksten te knippen en plakken naar een 
Word-document”. Korenromp weet uit ervaring dat dit 
geen overbodige luxe is. Haar suggestie: “Misschien 
kan het tekst-selecteren op zo’n pagina onmogelijk 
worden gemaakt?” Visser zal de suggestie inbrengen bij 
het web team. Het gesprek gaat ook over de mogelijk-
heid om niet voor altijd achtervolgd te worden door wat 
je daar deelt. De behoefte om met elkaar te kunnen 
sparren, voelt Korenromp dus wel degelijk. Mits er 
voldoende waarborgen van zorgvuldig met elkaar 
omgaan in zitten.

“De VPW bestaat uit beroepsverhalenvertellers en be-
roepsluisteraars,” zegt Derks. Hij ziet veel mogelijkhe-
den om in deze groepen tot een mooie uitwisseling te 
komen. Marion Korenromp ziet mogelijkheden om bui-
ten de grenzen van het bisdom contacten te maken en 
vermoedt dat je door de landelijke dekking makkelijker 
massa kunt creëren over een onderwerp. “Dat is toch 
fijn – we hebben nou eenmaal te maken met een groep 
die steeds kleiner wordt. Dan moet je wat meer moeite 
doen om toch voldoende bereik te vinden voor je activi-
teiten”. En ook Derks ziet mooie kanten aan de moge-
lijkheid om breder te kijken dan alleen binnen de eigen 
beroepsgroep. “Het kan heel interessant zijn om ook te 
praten met collega’s met een andere kerkelijke achter-
grond. Deze opzet biedt die mogelijkheid tot dialoog 
aangaan en het verkennen van nieuwe wegen. Dat ver-
rijkt”. Een opvatting die ook Manon van den Broek be-
aamt.

Inseinen     Zij denkt dat het wel wennen zal worden. “Een 
website is een plek die je moet opzoeken. Als je dat niet 
doet, dan mis je wat daar gebeurt.” Visser geeft aan dat 
in de sitebouw rekening wordt gehouden met notifica-
ties. “Dat gebeurt nu al in de hoek van het beeldscherm 

als je bent ingelogd. Maar we mikken erop dat je in de 
e-mail een seintje krijgt als iemand op jouw opmerking 
in de groep heeft gereageerd.” Voor Van den Broek 
moeten die notificaties er niet teveel worden. Dus als je 
zelf kunt kiezen welke meldingen je wel en welke je niet 
wilt hebben, dat zou goed zijn. “Een melding dat ‘de 
nieuwe digitale VPW info in de groep is geplaatst’, zou 
ik wel leuk vinden.”

Sommige ideeën zijn makkelijker uit te voeren dan an-
dere, dat begrijpen de geïnterviewden ook wel. “Maar 
laat dan bijvoorbeeld dit een idee zijn: in de kerk gaat 
het ook veel over ‘hoe het eruit ziet’. De vormgeving 
van de groepenpagina’s – als je die zou kunnen perso-
naliseren, of als groep instellen, dat zou een waardevol-
le toevoeging kunnen zijn.”

Digitaal op zoek     Zo biedt de website nieuwe mogelijk-
heden. CNV hoopt hiermee beter voor te sorteren op 
een nieuwe tijd, waar mensen elkaar vaker via de digi-
tale weg zoeken en weten te vinden. En waar precies de 
meerwaarde van de groepen gaat zitten? “We denken 
dat het de directe mogelijkheid is om op elkaar te rea-
geren”, zegt Visser. “Maar van mobiele telefoons was 
aanvankelijk niet het bellen, maar de mogelijkheid om 
te sms-sen, de grote succesfactor. We gaan ontdekken 
wat deze vernieuwing gaat brengen.”

Zelf een keer kijken op de groepenpagina’s van CNV 
Kerk en Ideëel? Een account aanmaken is zo gedaan: 
ga dan naar www.cnvconnectief.nl en klik op ‘groepen’ 
bovenin het scherm. Bij het eerste bezoek word je dan 
gevraagd wat gegevens in te voeren, die kun je later 
aanpassen als dat beter uitkomt. Daarna kun je 
groepen zoeken die aansluiten bij je belangstelling. 
Is er geen groep over een onderwerp waar je wel over 
wilt uitwisselen? Vraag dan een nieuwe groep aan.
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Jeroen van Lente en Mirjam Dirkx zijn de langstzittende 
leden van de redactie van VPWinfo. Zij blikken terug op 
18 respectievelijk 10 jaar redactiewerk en de ontwikke-
lingen die in die periode hebben plaatsgevonden. Beiden 
zijn ‘zij-instromers’.

Jeroen is via-via bij VPWinfo terecht gekomen. De toen-
malige redactie was op zoek naar een nieuwe vorm-
gever. Is hij een beetje spiritueel? werd er vanuit de 
VPW gevraagd. “Best wel” was het antwoord van 
degene die hem aanbeval. Mirjam was juist gestopt met 
werken in het parochiepastoraat en had haar lidmaat-
schap van de VPW al opgezegd, toen er in het laatste 
nummer dat ze ontving om een redactiesecretaris werd 
gevraagd. Dat leek haar een kans om toch binding te 
houden met het werkveld.

Verandering in de redactie     Inmiddels is de hele redactie 
van VPWinfo vernieuwd. Jeroen werkte nog samen met 
Nico Bulter. Mirjam kwam in beeld toen Jan Franken de 
eindredactie had. De leden van de redactie wisselden 
ook. Sommige bleven langer, voor anderen was de tijd 
korter. Pensioen, reistijd en verandering van baan 
waren redenen om te stoppen. Het was jammer, aan de 
ene kant, om contacten te verliezen. Aan de andere 
kant was het ook een verrijking, want met nieuwe 
redactieleden kwamen ook nieuwe ideeën en nieuwe 
contacten binnen in de redactie. Daarom: Ellly, 
Dorenda, Jan, Lidwien, Geert, John, John, Annemarie, 
Jan, Marion, Manon, Koos en Peter, hartelijk dank voor 
jullie inzet en ideeën!

Vorm…     Jeroen: Bij mijn aantreden trof ik een blad aan 
op A4 formaat. Het mocht wel een beetje spannender, 
vond ik. Niet té spannend, wel een beetje. Dat leverde 
allereerst het vierkante formaat op. In de eerste jaren 
kreeg elke jaargang een eigen kleur. Later is voor één 
kleur gekozen: een blauw/zwarte tint, die we ook nu 
nog gebruiken. De kleur laat stevigheid zien: Hier staan 
we voor! Bij een nieuw logo werd een ander lettertype 
gebruikt, dat later ook in VPWinfo terecht kwam. 
Er is in al die tijd maar één keer een vraag over 
de vormgeving gesteld. Waarom springen de 
tussenkopjes in? vroeg iemand in de redactie. 
Het geeft een beetje speels idee, een beetje 
spannend, maar niet té, was mijn antwoord.

Soms waren er foto’s maar niet zoveel. 
Meestal kwamen die binnen via de auteurs. 
Soms maakte ik zelf foto’s of gebruikte 
stockfotografie. Ook maakte ik illustraties 
bij artikelen. Ik vind dat erg leuk om te 
doen én ze helpen om artikelen 
toegankelijker te maken. 

Elk nummer was weer een avontuur

Jeroen van Lente en Mirjam Dirkx
vormgever en hoofdredacteur van VPWinfo
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En dan zijn er natuurlijk nog de streamers, 
die als een blikvanger bij een verhaal werken. 
Ze prikkelen de lezer en nodigen uit om de tekst 
te gaan lezen.

…en inhoud     Mirjam: Ik begon als redacteur met een 
nummer over seksueel misbruik in de kerk. Dat stond al 
enigszins in de steigers. Al gauw merkte ik dat er van 
nummer naar nummer werd gewerkt. Er zat weinig 
structuur in. Een jaarplanning gaf de kans om de 
verschillende gebieden van het pastoraat allemaal een 
kans te geven. Per jaar kwam er aandacht voor een 
thema uit de liturgie, de catechese, de diaconie en de 
kerkopbouw. De invulling van de thema’s werd inge-

geven door de praktijk van de redactieleden. Het was 
een groot voordeel dat Jan Franken in de redactie zat. 
Hij had immers contacten door het hele land en hoorde 
af en toe van bijzondere initiatieven. De andere 
redactieleden wisten meestal vooral in hun eigen 
bisdom goed de weg. Het streven was daarom om 
zoveel mogelijk bisdommen in de redactie 
vertegenwoordigd te hebben.

Elk nummer was weer een avontuur. De mooie ideeën 
van de vergadering moesten concrete artikelen gaan 
worden. Er werden namen genoemd van mogelijke au-
teurs, soms met telefoonnummer erbij. Soms was er 
een vage aanduiding waar iemand werkte en dan was 
het zoeken geblazen. Meestal probeerde ik eerst ie-
mand te bellen, ook om zelf al pratende onze ideeën 
scherper te krijgen. Het waren altijd leuke gesprekken 

met grote openheid en met diepgang. Bijzonder vond 
ik dat er bijna nooit iemand ‘nee’ zei. En als het echt 
niet kon, werd er meestal meegedacht over een alterna-
tieve auteur. Er is een grote bereidheid om te delen hoe 
je als pastoraal werkende de praktijk steeds weer op-
nieuw uitvindt. Ik heb dat erg gewaardeerd.

Mirjam aan Jeroen: Jij was de niet-theoloog in het 
gezelschap. Hoe was dat voor jou?     “Ik voelde me de 

gewillige toehoorder. Anderen in de redactie hadden de 
expertise. Vaak zochten we naar verhalen die dicht bij 
mensen staan. Ik vond dat heel interessant om te lezen. 
Uit veel verhalen uit de praktijk sprak een mooie ver-
bondenheid. Dat vond ik inspirerend”.

Jeroen aan Mirjam: Is er een nummer geweest dat jij per 
se hebt willen maken?     “Voor mij had het nummer over 

geestelijke verzorging enige urgentie. Er is veel aan het 
veranderen in het veld van de levensbeschouwing. 
Geestelijk verzorgers zijn zich opnieuw aan het positio-
neren, ook in de eerste lijn. Het is dan van belang dat je 
je als pastoraal werkenden ook weet te profileren. Wat 
doe jij anders dan die geestelijk verzorgers in de eerste 
lijn? Waar vul je elkaar aan? Hoe ontmoet je elkaar?”

Terugblik in een aantal punten     In de benadering van 
auteurs hebben we geprobeerd in de breedte te wer-
ven. We vroegen mensen vanuit de verschillende bloed-
groepen binnen de katholieke kerk. Met enige regel-
maat keken we over de schutting bij onze PKN-
collega’s. En af en toe kregen ook niet-pastores het 
> lees verder op pagina 12

Jeroen: ‘Uit veel verhalen uit de praktijk 

sprak verbondenheid. Dat vond ik 
                            inspirerend’

Mirjam: ‘Onder pastoraal werkenden is 

er een grote bereidheid om te delen hoe 

je de praktijk steeds weer opnieuw 

uitvindt. Ik heb dat erg 
           gewaardeerd’
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woord om een thematiek van een andere kant te belich-
ten. Zo schreven een paar parochiebestuurders over de 
ingewikkelde keuzes die gemaakt moeten worden op 
bestuurlijk vlak (Rouwen en bouwen 2015-3) en reflec-
teerde organisatiedeskundige Jacob van Wielink naar 
aanleiding van Corona over de droogte en de uitnodi-
ging van de woestijn (En nu verder 2021-3). Dat was een 
verrijking.

Opbouw     We hadden een redelijk vaste opbouw: vier 
praktijkverhalen met een reflectie hierop vormden het 
hart van het blad. Het was verrassend om de volgorde 
af en toe om te draaien: beginnen met een reflectie en 
dan onderzoeken hoe dit in de praktijk kan worden toe-
gepast. Kees de Groot schreef een pleidooi om de kerk 
meer vloeibaar/liquide te laten zijn. Hoe zou dat er in 
de praktijk uit kunnen zien? (Buiten de oevers 2018-3)

Rubrieken     Drie rubrieken zorgden voor een bredere blik. 
Monique de Bree, Marianne Boselie, Bert van Kooten 
en Rob Lijesen bleven ons in hun Columns vele jaren uit-
dagen en verwonderen met hun waarnemingen in leven 
en werk. Hun betrokkenheid, humor en eenvoud zijn 
altijd om te smullen. 
De Boekenrubriek is ook een constante factor. In het 
begin was er één recensent. Later konden we op meer 
mensen een beroep doen. De derde rubriek is een paar 
keer van inhoud veranderd. Pastor en internet maakte de 
werkers in het veld wegwijs op het internet. Deze 
rubriek veranderde in Op stap naar… , waarin collega’s 
elkaar op bijzondere plekken attendeerden, en ging 
vervolgens Begeesterd heten, om duidelijk te maken 
waar we inspiratie vandaan halen.

Kijkend naar de toekomst     Hoe het precies verder zal 
gaan met een vervolg op de papieren VPWinfo, is nu 
nog niet duidelijk. We hopen dat er gezamenlijk na-
gedacht blijft worden over de actuele vragen van de 
samenleving en van de kerken. Het is dan de kunst om 
op zoek te blijven naar de onderstroom die onder deze 
vragen schuilgaat. Pastorale beroepskrachten met hun 
creatieve insteek hebben hier iets te zeggen. Veel meer 
dan zij in hun bescheidenheid wellicht denken.

Het eerste nummer dat Jeroen voor de VPW ontwierp in 2004. 
De nieuwe naam, VPWinfo.nl, werd gekozen zodat daarmee 
tegelijkertijd de website werd gepromoot.

Het nummer over geestelijke verzorging



VPWinfo.nl  •  juli 2022    13

Wat een verademing, elkaar weer 
fysiek te mogen ontmoeten op de 
landelijke VPW-dag. Veertig leden 
hadden zich opgegeven. Het thema 
was: Kerk van de toekomst?! 

Kerkcentrum Johannes Bernardus 
gonsde van de hartelijke begroetin-
gen. In een ontspannen sfeer gaf 
inleider Paul van Geest aan dat de 
jongste kerkcijfers een verdere 
sterke daling laten zien. 

Behoefte aan personen 
die kunnen verbinden
Het katholicisme is niet meer in de 
maatschappij geborgen. Deze tijd 
vraagt andere dingen dan een 
‘plakbandkerk’ die bij elkaar 
gehouden wordt zonder bedrijfs-
plan. Er is behoefte aan visionairs, 
iemand zoals Franciscus van Assisi, 
en personen die kunnen verbinden. 

Niet opgeven
Kansen liggen ook in kennis-
overdracht van de wortels van het 
geloof, zoals b.v de sociale leer van 
de Kerk. We moeten hier royaal 
zaaien en pleisterplekken zijn voor 
zoekers en vragers naar zingeving. 
Wat we oogsten weten we nooit, 
maar we moeten niet opgeven. Oók 
als minderheid kunnen we laten zien 
hoé we met elkaar omgaan!

De kerk openzetten, het gesprek met 
mensen aangaan en wel zodanig dat 
we een pleisterplaats worden voor 
iedereen. Het was verfrissend om te 
horen hoe ook Van Geest geen kant 
en klare antwoorden had om verdere 
leegloop van de kerk tegen te gaan. 
Maar hij stimuleerde de aanwezigen 
wel om vooral door te gaan en te 
blijven zoeken naar wat mensen 
nodig hebben.

Werkwinkels
Na een koffiepauze was er een eerste 
ronde werkwinkels. 
“Klooster in de stad” ging over het 
stadsklooster van de franciscanen in 
Den Bosch. Het is zo’n pleisterplaats 
voor mensen die zoeken naar 
zingeving, een plek waar je gehoord 
en gezien wordt. Met vieringen, 
straatpastoraat, stilte-uurtjes en 
sociaal-diaconale projecten is het 
klooster duidelijk aanwezig in de 
stad. Iedere stad  zou je zo’n plek 
gunnen. 

Enthousiast presenteerde Laetitia 
van der Lans (NKV) de uitkomst van 
de synodale enquête Zij heeft een 
verhaal (bestellen bij www.unkv.
online). Daarna  onderzochten we 
zelf mogelijkheden om de positie 
van vrouwen in de kerk en in onze 
eigen werkomgeving te verbeteren.
 

Na de heerlijke lunch met ontmoe-
tingen en geanimeerde gesprekken 
volgde een tweede ronde werk-
winkels. 

‘De Laudato-Si-beweging’ 
manifesteert zich als Alliantie 
Nederland over een breed front. In 
liturgie, bezinning, gesprek en actie 
wordt door haar ook gerechtigheid 
in het milieudebat verankerd. 

In de werkwinkel van het Centrum 
voor Parochiespiritualiteit werd 
stilgestaan bij de spiritualiteit om 
naar buitentoe kerk te zijn. Ook hier 
weer louter tevreden en blije 
gezichten. 

Een korte gebedsviering sloot deze 
inspirerende dag af.

Impressie landelijke VPW-dag 21 juni
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Met veel inzet en plezier hebben de 
leden van de redactie gewerkt aan 
telkens een nieuw nummer van 
VPWinfo. In het kader van onze 
rubriek Begeesterd vroegen we elkaar 
welk nummer ons het meest heeft 
geïnspireerd. Hieronder ziet u het 
resultaat.

Mijn ziel verlangt (extra nummer, 
maart 2012)
Deze uitgave gaat over Geestelijk leider-

schap. Het bij elkaar brengen van men-
sen, inspireren en condities scheppen. 
Het mooie is dat er heel persoonlijke 
verhalen in staan over verbinding, aan-
dacht en onbevooroordeeld tot elkaar 
komen. Zo schrijft Ralf Grossert bij-
voorbeeld over de Bendictijnse traditie 
en het belang van gemeenschapsvor-
ming. Geef aandacht aan alles wat er 
is, wat je doet en wat je toevertrouwd 
is. Aandacht brengt je als vanzelf naar 
respect en verbondenheid.
Paulus Falke heeft het er over dat men-
sen kunnen helen door hen werkelijk 

te zien en te horen. Door te luisteren 
naar elkaar komt er ruimte en diep-
gang. De schrijvers kunnen over de 
randen van religie heen kijken. Dat 
vind ik interessant. Door verder te 
kijken en je ook te begeven in andere 
werelden ontstaat er begrip en verbin-
ding, zonder oordelen. 
Jeroen van Lente

Buiten de oevers (2018-3)
Kees de Groot schreef een boek met 
de titel The Liquidation of the Church. 
Een lezing over dit boek was de aan-
zet voor dit nummer van VPWinfo. 
Centraal staat de vraag: Hoe kunnen 
we als christenen licht in de wereld 
en zout in het deeg zijn? Hoe kunnen 
we met liefde, hoop en geloof ons 
geroepen weten in deze samenleving? 
Het gaat uiteindelijk niet om de kerk, 
maar om de wereld waar God verbor-
gen aanwezig is. Kerk wordt in deze 
visie veel meer vloeibaar (liquid), een 
ruimte waar vele vormen een thuis vin-
den. Het vraagt van ons om vrijmoedig 
en kwetsbaar in een doorleefd geloof 
te staan. In de praktijkverhalen die 
volgden op de tekst van Kees de Groot, 

blijkt hoe uitdagend én weerbarstig 
het is om andersom te denken. 
Voor mij is het een oefening die nog 
lang niet klaar is.
Mirjam Dirkx

De jongste bedienden aan het woord 
(2019 - nr. 2)
De aflevering die me bijzonder heeft 
aangesproken gaat over ‘de jongste 
bedienden’. De redactie heeft hen 
in dat nummer uitgebreid aan het 
woord laten komen. Ik vind dat zij 
getuigen van moed en van geloof in 
de toekomst van onze christelijke ge-
loofsgemeenschap. Gaan we de leden-
administraties na van onze parochies, 
dan zijn we al heel gauw overtuigd van 
het probleem van de vergrijzing. We 
denken dan: Is de kerk ondertussen 
al lang niet een sterfhuisconstructie 
geworden? In ieder geval zijn we, in 
de 2e aflevering van het jaar 2019, niet 
vergeten jonge mensen (zonder grijze 
haren!) aan het woord te laten over 
hun inspiratie. Mede dank zij hen (een 
volgende generatie) is er toekomst 
voor de kerk.
Koos Tolboom

Begeesterd
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Leven in de brouwerij – vitaliseren 
van geloofsgemeenschappen (2019 -  
nr. 3)
Toen ik als dertiger stage liep zei ie-
mand me een keer: ‘Als jij de ambitie 
hebt je leven lang in een parochie te 
werken, zul je er rekening mee dienen 
te houden dat je altijd zult werken in 
een krimpende en vergrijzende or-
ganisatie’. Die uitspraak is mij altijd 
bijgebleven. 
Inmiddels werk ik er bijna dertig jaar. 
Voortdurend is mijn vraag gebleven: 
Hoe houden we parochies vitaal in 
deze tijd? Ik ben altijd zoekend geble-
ven.
In dit nummer over vitaliseren van 
geloofsgemeenschappen voel ik mij 
door de schrijvers gesteund als mede-
zoekers. Aansluiten bij wat er ter 
plaatse leeft. Experimenteren. Ruimte 
voor pluriformiteit. Je hart volgen. Het 
oude durven los te laten. Herbronnen. 
Praktijkverhalen die wat richting 
geven. Frank Bosman die dan besluit: 
‘Wie echter van een afstandje kijkt, 
moet bekennen dat het eerder gaat 
over experimenten of lichte koerswijzi-
gingen in plaats van radicale verande-

ring, die verbaal wel door alle auteurs 
overigens wordt beleden’ (p.16).
Peter Derks

PR: een uitnodiging (2020 - nr. 2)
Het is vast herkenbaar: je bedenkt 
activiteiten, biedt ze aan de verschil-
lende redacties van nieuwsbrieven aan 
en er gebeurt niets mee. De verklaring: 
‘onze mensen zijn nou eenmaal niet in 
zulke bijeenkomsten geïnteresseerd.’ 
Of: je houdt een enquête en ontdekt: 
parochianen willen een kloosterweek-
end! Maar laat die er nu al jaren zijn en 
wél overal gepubliceerd zijn.
Wat gaat er mis? In dit nummer vond 
ik houvast in de aanbeveling persoon-
lijke bezieling te delen en de onder-
werpen uit relaties te laten ontstaan. 
Sindsdien maak ik me minder druk 
over een formeel pr-plan. 
Marion Korenromp 

Good Practice, talent aanspreken in 
de gemeenschap (2021 - nr. 4) 
Jeroen van Lente en Roos Sohier be-
schrijven een zomer in hun wijk in 
Corona-tijd. Enkele bewoners onder-
zoeken of er behoefte is aan hulp in 

de wijk. ‘Veel hulp werd aangeboden, 
maar er kwam weinig vraag.’ Er ont-
staat een nieuwe vraag: ‘Kunnen we er 
in deze tijd voor elkaar zijn door leuke, 
verbindende activiteiten te organise-
ren?’ Twee zomers lang genieten de 
buurtbewoners van elkaar op de Zotte 

Zomercamping. Ze ontdekken dat er 
veel talent is in de wijk, dat mensen 
mee-makers worden en dat het fijn is 
elkaar op deze manier beter te leren 
kennen. 
Ik ben geraakt door de eenvoud van 
het voorbeeld, en door de verbeel-
dingskracht van ieder. Het meest ben 
ik geraakt door de verschuiving van 
‘helpen’ naar ‘samen maken, zijn’. Het 
kán, ook in onze parochies.

Een met hemel volgestopte aarde,

En elke struik in lichterlaaie van God;

Maar slechts zij die zien

Trekken hun schoenen uit,

De rest zit eromheen en 

plukt zwarte bessen.

             Elisabeth Barrett Browning

Manon van den Broek



Gelezen
Een boek van de stapel

Geestkracht is een boek over 
gepasseerde stations van het 
Christendom in Nederland en van 
de nieuwe mogelijkheden die aan 
het ontstaan zijn. Auteur Frans 
Croonen is cultuurfilosoof en 
geestelijk begeleider. 

Dat het Christendom met haar 
eeuwenoude instituties als paro-
chies, gemeenten en kloosters 
minder zichtbaar is geworden in 
de Nederlandse samenleving en 
naar de marge van die samenle-
ving is verdrongen, moge duidelijk 
zijn. Talloze publicaties en vele 
persoonlijke ervaringen van be-
trokkenen maken dit duidelijk. Er 
is een transitieproces gaande dat 
zijn weerga niet kent. 

Wat is de grond van mijn 
bestaan?
Zo ook de persoonlijke ervaringen 
van Frans Croonen. Opgegroeid in 
Den Bosch in de schaduw van de St 
Jans kathedraal, waar hij als koor-
zanger en misdienaar ‘begonnen’ 
is. Toen was hij nog deelgenoot 
van wat ooit het Rijke Roomse 
leven genoemd werd. Nu als gees-
telijk begeleider spreekt hij velen 
die afscheid hebben genomen van 
de instituties of met jongeren die 
deze helemaal niet meer kennen. 

Maar de vragen die vroeger gesteld 
werden in deze religieuze contex-
ten en nu door jongeren zijn er 
nog steeds: Wat is de zin van mijn 
leven? Waarom ben ik hier? Wat is 
mijn oorsprong en wat mijn be-
stemming? Wat is de grond van 
mijn bestaan? Met wie wil ik mij 
verbinden? Wat verlang ik eigen-
lijk? Wat is mijn bijzondere bijdra-
ge aan de samenleving? En ook : 
Hoe hou ik het vol: dit werk ge-
combineerd met mijn gezin?

Het organisatiemodel past niet 
meer, maar de vragen blijven. Het 
zijn vragen naar richting, wijsheid 
en houvast in een tijd dat alles mo-
gelijk lijkt. Vroeger kwamen de 
antwoorden uit de leer, maar die 
antwoorden worden niet meer ver-
staan. De samenleving nu is pluri-
form en divers geworden en daar-
mee voor velen volstrekt onover-
zichtelijk. Alles is in beweging, 
voor velen niet meer te overzien.

Zoektocht naar rust en stilte
Als geestelijk begeleider is Frans 
tochtgenoot van mensen in een 
zoektocht naar persoonlijke ver-
dieping. Daarbij is het woord 
geestkracht leidend en buitenge-
woon bruikbaar. Een ingekort ci-
taat (blz 61) : “Geestkracht is spiritu-

Geestkracht
Zingeving en spiritualiteit 

in het Nederland van nu

Frans Croonen

Uitgeverij Zilt, 2021

ISBN 978 9 49319 814 2 80 4
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Jos van Genugten

aliteit. Het is afkomstig van het Latijnse 
woord spiritus, een vertaling van het 
Griekse woord pneuma , dat weer een ver-
taling is van het Hebreeuwse woord 
Roeach. Dat woord vinden we terug in het 
scheppingsverhaal , waarin God de mens 
zijn levensadem inblaast. Geest, adem en 
wind zijn de krachtige metaforen wat er 
met en in de spiritualiteit gebeurt”. 
Geestelijke begeleiding helpt mensen 
op weg in hun zoektocht naar rust en 
stilte, want dat zijn wel de sterkste ver-
langens in deze drukke tijden. Ze reikt 
een route aan om dit te bereiken.

Het boek bestaat uit drie delen: zin, 
zoeken en vinden. Het 3e deel spreekt 
dus over vinden. De vraag hierbij is : 
waar zijn – na de ontkerkelijking en de 
ontkerstening – de nieuwe mogelijkhe-
den te vinden, om in de lijn van de 
joods-christelijke traditie nieuwe ant-
woorden te vinden op de eerder gestel-
de zoekvragen? Frans beschrijft daar-
bij middelen en plaatsen waar een 
begin wordt gemaakt met de transitie 
die hij voor ogen heeft. 
Enkele voorbeelden
Enkele voorbeelden volstaan om te be-
grijpen wat hier bedoeld wordt: medi-
tatie in de christelijke traditie, het be-
zinnings- of retraite aanbod van ver-
schillende kloosters en hun gasten-
verblijven, het aanbod van pelgrims-
tochten, herwaardering van de 
christelijke spirituele traditie, lectio 
divina en visio divina, het schrijven 
van een spirituele autobiografie, 
verwijlen in de natuur. Concrete 
plaatsen zijn: de trainingen Compassie 

in de zorg in Kloosterhotel ZIN in 
Vught, de wekelijkse bijeenkomsten 
van Ny Klaester in Jorwerd, de Nieuwe 
Poort op de zuidas in Amsterdam, het 
YOT in de Magdalenakerk in Brugge. 
En natuurlijk abdijen en kloosters in 
Nederland en België (zie www.knr.nl)

Andere taal en een open blik
Tot slot ter beoordeling van dit boek. 
Het bijzonder van dit boek is niet zo-
zeer de inhoud, maar de aanvliegroute. 
Als niet-theoloog is Frans Croonen in 
staat om met andere taal en een open 
blik onze huidige situatie onder woor-
den te brengen en perspectief te geven. 
Het boek is zeer goed leesbaar voor 
niet theologen. Veel oudere vrijwilli-
gers in parochies en gemeenten zullen 
zich erin herkennen. Ook geeft het 
ruimte aan jongeren die op zoek zijn 
met genoemde vragen.
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Frans Croonen en Jos van Genugten hebben meegewerkt aan een podcast van 
Els Vis, 3e jaars studente van de Fontys Hogeschool. Onder de titel “Geestelijke 
begeleiding als aanvulling op de GGz?” 

Via Spotify te beluisteren en ook te vinden via deze link: 
https://anchor.fm/els-vis/episodes/Is-geestelijke-begeleiding-een-waardevolle-
aanvulling-op-de-GGz-e1ijdcg.

Waar zijn de nieuwe 
mogelijkheden te vinden, 
om in de lijn van de joods-

christelijke traditie nieuwe 

antwoorden te vinden?
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n VPW Limburg

• • •  Even een terugblik…
Na maart 2022 gingen langzaam maar 
zeker weer programma’s van start. 
Twee jaar hebben we elkaar niet in 
levende lijve kunnen zien. 
De coördinatiegroep heeft digitaal en via 
onze VPW-Mededelingen de leden 
regelmatig voorzien van allerlei 
ontwikkelingen, programma’s en 
uitnodigingen voor online 
bijeenkomsten.

• • •  Huidige ontwikkelingen…
Voor corona waren we gestart met 
gesprekken om de afdelingen Limburg 
en Den Bosch op termijn samen te 
voegen. De leden werden afzonderlijk 
gepolst en in het najaar 2021 begon de 
voorbereiding van een studiedag die tot 
doel heeft om tot een eenduidige 
opstelling richting het landelijk bestuur 
te komen. 

• • •  Studiedag met Stijn Fens…
Deze studiedag is gepland op donderdag 
22 september 2022. Het eerste gedeelte is 
voor alle VPW-leden toegankelijk. Stijn 
Fens opent de dag met een lezing. In het 
verlengde van zijn artikelenreeks in 
dagblad Trouw, gaat hij in op de Staat 
van Katholiek Nederland, parochie- en 
kerkontwikkeling. 
Na de lunch zal zijn bijdrage uitgangs-
punt zijn voor een gesprek over de 
toekomst van parochieel en kerkelijk 
leven alsook in het bijzonder het belang 
en bestaansrecht van onze VPW. 

Als sluitstuk van de middag zullen de 
beide onderdelen Den Bosch en Limburg 
met de leden i.v.m. samenvoeging een 
definitief besluit nemen. Tenslotte 
zullen zij dit standpunt formeel 
voorleggen aan het landelijk bestuur.

• • •  Studiedag: donderdag 22 
september, van 10:30u – 16:00u in de 
Rooi Pannen in Eindhoven.
Er zijn geen kosten aan de studiedag 
verbonden. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Nadere informatie volgt nog. 
Wilt u zich nu al verder informeren, 
neem dan contact op met de iemand van 
de coördinatiegroepen Den Bosch of 
Limburg
|  Piet Linders

n VPW Utrecht

• • •  Onze vertegenwoordiger in de 
LKR, Wim Vroom, heeft een nieuwe 
functie aangenomen in het zuiden van 
het land. Dat vraagt om een vervanger. 
Zoals in de procedure van de 
Rechtspositieregeling is afgesproken, 
heeft de VPW een verkiezingsronde 
georganiseerd onder alle pastorale 
werkers in het Aartsbisdom. Yuri Saris, 
pastoraal werker in Vleuten/ Leidsche 
Rijn is met een duidelijke meerderheid 
gekozen. We wensen hem wijsheid en 
plezier toe in dit overlegorgaan met de 
ICORA. 

• • •  Ons eigen ‘bestuurtje’ kreeg een 
aderlating met het vertrek van 
Antoinette Bottenberg. Ook Antoinette 

heeft een baan gevonden in de wereld 
van verzorgings- en verpleegtehuizen. 
We wensen haar daar veel plezier en 
succes toe. Op 24 juni zullen we passend 
afscheid nemen. Maar het roept wel de 
vraag op: wie komt ons helpen de 
collega’s te verzamelen, ideeën aan te 
dragen, het gevoel te verwoorden waarin 
we leven? Als we het niet zelf doen ... 
niemand kan het voor ons doen ... 
Mocht je mee willen helpen, meld je dan 
bij Marion Korenromp of Maroesjka 
Sleegers of Leo Geurts.
|  Leo Geurts

Nieuws uit de VPW-en

18    VPWinfo.nl  •  juli 2022



VPWinfo.nl  •  juli 2022    19

Ledenbijdrage 2022 – sector Zorg & Welzijn, Kerk en Ideëel

 Bruto Netto *
Brutosalaris:
Helft minimumloon of minder € 9,35 p/mnd € 5,79 p/mnd
Minimumloon of minder en € 12,95 p/mnd € 8,02 p/mnd
jongeren t/m 23 jaar

Meer dan minimumloon € 17,50 p/mnd € 10,83 p/mnd
Voltijd studenten MBO of HBO Gratis Niet van toepassing
(de eerste maand wordt € 0,50 administratiekosten in rekening gebracht.)

Studenten overgangstarief € 5,00 € 3,10
(gedurende een jaar na het einde van het gratis lidmaatschap)

(Vroeg)gepensioneerden en € 9,35 p/mnd Niet van toepassing
uitkeringsgerechtigden (WW/WAO)

Voor betalingen anders dan per automatische incasso geldt een toeslag van 
€ 1,– per betaling.

* Let op: De nettobedragen zijn gebaseerd op een contributieteruggave van 
ruim 38%. Als werkend lid kun je een groot deel van je contributie terug-
verdienen. Het voordeel kan oplopen tot zo’n € 90,– per jaar. In het najaar 
ontvang je hierover automatisch bericht.

Organisatie CNV Kerk en Ideëel
• Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
 E rkpastoraalwerk@cnv.nl • W www.vpwinfo.nl  
 • Karin Kasper • E k.kasper@cnv.nl

• Bestuur Beroepsgroep VPW  • H. Berbée, J. Deckers, M. van Tricht, L. Geurts, 
 T. Halin, J. Houben, G.M.H. Kamsma-Kunst, H.J.M. Kint-van Os, G. Prevoo.
• Landelijke Kommissie Rechtspositie (LKR)  • J. van Beek, M. Bruijns, 
 G. Damen, G. Dieteren, N. Foppen,  T. Halin (voorzitter), W. Vroom, 
 N. van Waterschoot (FNV)
• Website  www.vpwinfo.nl  • G. Prevoo, webmaster

Onderdelen van de beroepsgroep VPW in de bisdommen
• VPW Den Bosch  vacature
• VPW Breda  • Contactgroep: drs. J.M.A. Heezemans, Van Hattumstraat 18, 
 4437 AG Ellewoutsdijk, 0113 - 548 201, breda@vpwinfo.nl
• VPW Groningen-Leeuwarden  • Secretariaat: N. Bouma, Trambaan 15, 
 9251 LZ  Burgum, 0511 705 336, groningen-leeuwarden@vpwinfo.nl
• VPW Haarlem-Amsterdam  • Secretariaat: H.J.M. Kint-van Os, Triade 45, 
 1901 GW Castricum, 06-24 60 38 29, kikikint@xs4all.nl
• VPW Limburg  •  Secretariaat: P. Linders, Stichting Groenewold, Roermond, 
 077 - 354 66 89, limburg@vpwinfo.nl
• VPW Rotterdam  • Secretariaat: H.J.T. Dam, Alblashof 54, 2951 XR Alblasserdam, 

06-12 37 40 02, rotterdam@vpwinfo.nl
• VPW Utrecht  • Contactpersoon: L.Geurts, Pasteurstraat 106, 
 7316 GW Apeldoorn, 06-44 04 64 65, lgeurts-18@kpnmail.nl

Verzoek aan onze leden!
Als er iets verandert in uw gegevens wilt u dan zo vriendelijk zijn dit zelf aan te 
passen via mijncnv.nl of dit door te geven aan ons secretariaat: bel met CNVinfo, 
telefoon 030-7511003. Denk daarbij aan • Adresgegevens  • Verandering van 
werkkring of werksoort • Arbeidsduurverandering (bijvoorbeeld van full-time naar 
half-time) • Het overgaan van studentlid naar werkend lid • Het met emeritaat 
gaan • Verandering van werkgever

VPWinfo.nl is het kwartaalblad van de Beroepsgroep VPW, onderdeel van 
CNV Kerk en Ideëel • ISSN 1574-9916 • Nr. 2, juli 2022.
• Redactie VPWinfo.nl   Mirjam Dirkx (hoofdredacteur), Manon van den Broek, 

Peter Derks, Marion Korenromp, Koos Tolboom, Jeroen van Lente
• Redactiesecretaris   Mirjam Dirkx • ’t Vaartje 112, 5165 ND Waspik
 T 0416 - 312385 / 06-444 60 207 • mjjdirkx@gmail.com
• Grafisch ontwerp   Jeroen van Lente Grafisch ontwerper • Tielekeshoeven 32, 
 5242 KB  Rosmalen • T 06 28 15 20 30 • W www.jeroenvanlente.nl
• Druk   Drukkerij DekkersvanGerwen, Den Bosch

De foto’s van de auteurs zijn door de auteurs zelf aangeleverd. Foto’s: Jeroen van 
Lente [voorkant omslag, p 5, 6, 7, 12, 14, 15], Illustraties: Jeroen van Lente [p 3, 7, 
10, 13, 17, 19]

colofon

n VPW Haarlem-Amsterdam

• • •  Op tweede Pinksterdag 
mocht ik aanwezig zijn bij een 
Agapèviering ter gelegenheid 
van het uitgestelde 60-jarig 
priesterjubileum van Jan Veldt 
in het prachtige middeleeuwse 
kerkje van Limmen. Jan Veldt 
is al heel lang lid van de VPW 
en is oprichter en bestuurslid 
van de Stichting RK homo-
emancipatie, die ernaar streeft 
alle vormen van homofobie, 
met name in de RK Kerk, ten 
positieve te doen bijstellen. Hij 
is ook bekend om de Agapè-
manifestatie bij het Homo-
monument in Amsterdam op 
18 juli vorig jaar. 
Indrukwekkend was het 
verhaal van Jan zelf, van zijn 
liefde voor het priesterschap 

en de RK kerk en zeker zijn 
liefde voor mensen die hem 
inspireren en de mensen die hij 
mocht en mag begeleiden. 
Maar ook zijn verhaal over 
onrecht en zijn strijd voor 
rechtvaardigheid. Op die 
manier werd ook het brood 
gedeeld, want brood staat niet 
alleen voor ons dagelijks 
brood, maar ook voor 
gerechtigheid: visioen van 
vrijheid en vrede. Het was een 
waar vriendenmaal in een 
liturgische setting die mij 
raakte en ontroerde. Speurend 
en slagvaardig zijn de woorden 
die staan onder het wapen-
schild Veldt. Daar mag voor 
mij aan toegevoegd: strijdbaar 
en uitermate beminnelijk. 
|  Kiki Kint



De York Minster
“De York Minster heb ik voor jou 
bewaard!” Het klonk als een cadeautje 
en dat was het ook! Samen met mijn 
oudste dochter dwaalde ik drie dagen 
door de City of Roses. We hadden het 
goed met elkaar. Vol trots liet ze me zien 
waar ze woonde, waar ze studeerde, 
waar ze werkte. Ze liet me de stad zien 
door de ogen van een volwassen vrouw, 
bracht me naar de beste pubs waar de 
betaalpas van papa goed van pas kwam.

Samen traden we the Minster binnen. 
Zij zuchtend en ik een beetje zenuw-
achtig. Of het wel zou lukken: de eerste 
stempel in mijn Credencial. De laatste 
zal ooit in Santiago worden gezet.

De eenvoudige vraag of er een stempel 
gezet kan worden, riep het beste in de 
Anglicanen naar boven. Een golf van 
dienstbaarheid rolde door het meer dan 

1000 jaar oude Godshuis. Je zou het voor 
hetzelfde geld ook paniek genoemd 
kunnen hebben… Na veel heen en weer 
geloop, klonk er vanuit de gewelven: 
“I’ve got it!” 

De hoogste baas van de cathedral 
constables zette met een groot gevoel 
voor drama de stempel van één van de 
grootste kathedralen van Europa, daar 
waar niemand minder dan de aarts-
bisschop van York zetelt! De stempelaar 
knipperde met zijn ogen, keek me 
beteuterd aan en zei: “It’s a tiny one!” 
Geen woord van gelogen.

Mijn dochter trok me mee. We zochten 
een plekje voor de evensong. Ik genoot, 
ze liet me genieten. Ik boog, zij bleef 
rechtop staan. Ik bad mee, zij hield haar 
mond. Ik glunderde en zij keek op haar 
horloge. Zij verliet zo snel mogelijk de 
kerk en ik genoot nog even na.

In de pub kwam het hoge woord eruit: 
“Ik heb me uit laten schrijven uit de 
kerk, ik ben er klaar mee”. Even was ik 
stil. Het was alsof ze de kern van haar 
diepste zijn prijsgaf. “Verbaast me niet”, 
zei ik. Ze had het eerder willen doen, 
maar haar achternaam had haar jaren 
lang tegengehouden. De druppel was 
een uitspraak van de Paus wat volgens 
haar echt niet kon. Ik probeerde nog te 
zeggen dat je een uitspraak altijd in een 
context moet lezen, dat je de 
achtergrond van waaruit wordt 
gesproken moet proberen te verstaan. 

Maar mijn woorden verstomden in het 
rumoer van de pub. “Another pint of 
beer?” vroeg ze. “Yes, please”, zei ik. 
Eenmaal terug zette ze de glazen op 
tafel. “Cheers” zei ik. “Cheers” zei ze. 
“Papa, de York Minster had ik voor jou 
bewaard!” Het klonk als een cadeautje 
en dat was het ook!

Pastor Rob Lijesen

p.s.: Veertien jaar geleden werd ik 
gebeld met de vraag of ik de column op 
de laatste bladzijde van dit bulletin voor 
mijn rekening zou willen nemen. We 
spraken af dat ik het een jaartje zou 
proberen en dan zouden we kijken of er 
een klik was. Van een evaluatie is het 
nooit gekomen, dus bleef ik maar 
schrijven, 55 maal. Ik vond het een 
cadeautje om het te mogen doen. 
Ik zal het missen en jij, collega, 
misschien ook.
A Dieu!

Bouwen aan de stad

R o b L i j e s e n


