
 

Column mgr. Ron van den Hout
GELOOF EN KERK 3

Er zijn mensen die de Kerk beleven als een vereniging. Een 
misdienaar zei eens: “ik ben op voetballen en op hockey én op
misdienen.” De vader kwam na de mis zijn zoontje weer 
ophalen en was ook bereid om te rijden bij het jaarlijkse 
misdienaarsuitstapje. Dat ging verder heel prettig en het was 
ook een goede oplettende misdienaar.

Je kunt de Kerk beleven als een vereniging waar je lid van 
wordt vanuit persoonlijke interesse. Je bent lid van een 
heemkundekring, van de bibliotheek of van een sportclub. Dit 

kan via een officieel lidmaatschap, maar het kan ook een losser verband zijn. Veel mensen 
hebben een hobby en willen die met anderen beoefenen. Het lidmaatschap van een vereniging 
is dikwijls tijdelijk. Voetballen doe je tot je veertigste, daarna kies je voor een andere sport. 
Vroeger kwam het wel meer voor dat je voor het leven lid was. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het gilde zoals die in Noord-Brabant voorkomen. Je bleef je leven lang lid en je had het van je
vader overgenomen. Trouw lid blijven van eenzelfde club is zeldzamer geworden. 

Lidmaatschap van een vereniging kost contributie. Er is een bestuur dat de gezamenlijke 
uitoefening van de hobby mogelijk maakt, en een gezellige barbecue organiseert aan het einde
van het seizoen. Er moet natuurlijk iemand in het bestuur zitten en er is een kas die beheert 
moet worden en waarvoor aan de leden verantwoording moet worden afgelegd op de 
jaarvergadering.

Er zijn gelovigen die de Kerk als een vereniging beschouwen. Ze zijn er lid van, staan in het 
ledenbestand, en beschouwen de kerkbijdrage als een soort contributie. Ze vinden het heel 
normaal die jaarlijkse bijdrage te betalen want de Kerk kan niet van de lucht leven en moet 
soms toch ook iets kunnen organiseren. Ze zijn ook bereid om op projectbasis een bijdrage in 
natura te geven.

 Je kunt de Kerk beschouwen als een vereniging waar je vrijwillig lid van wordt en waar je 
iets van je vrije tijd in steekt.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden



Met ingang van 1 oktober 2017
DR. J.W. GEELEN NIEUWE KANSELIER BISDOM

Met ingang van 1 oktober 2017 wordt de 
hoogeerwaarde heer dr. J.W.G. (Jos) Geelen C.R.L. 
de nieuwe kanselier van het bisdom Groningen – 
Leeuwarden en in die hoedanigheid lid van de 
bisdomstaf.

Jos Geelen is thans werkzaam voor de Radboud 
Universiteit Nijmegen als RK-studentenpastor en 
beleidsmedewerker van het College van Bestuur; 

deze laatste functie zal hij nu verruilen voor die van kanselier van ons bisdom. Omdat het 
een parttime functie betreft, d.i. twee dagen per week (woensdag en donderdag), zal hij niet
alle werkzaamheden van zijn voorganger overnemen en behouden de beide vicarissen hun 
takenpakket.

Jos Geelen is geboren in Weert op 18 oktober 1972, studeerde in Rome en promoveerde 
daar in het canoniek recht; op 17 juni 2000 werd hij priester gewijd. Voordat hij als 
studentenpastor naar Nijmegen kwam, was hij onder meer pastoor in het bisdom 
Roermond.

Geelen is lid van de orde van Reguliere Kanunniken ofwel Augustijner Koorheren. Tot aan de 
Reformatie waren er kloosters van deze orde in de Noordelijke Nederlanden in onder andere
Ludingakerke, Achlum, Fiswerd, Haskerdijken, Tirns, Burgum, Frenswegen, Esens, Berlikum, 
Dokkum en Groningen. De nieuwe kanselier is de opvolger van de drs. P.A.G.M (Peter) Pot, 
die afgelopen juni het bisdombestuur verruilde voor het wethouderschap op Ameland.

9 november 2017 Emmen
BISSCHOP VAN DEN HOUT OVER HET ‘ONZE VADER’

Op donderdag 9 november 2017 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat 
Groningen-Drenthe een avond over het nieuwe Onze Vader.

Het Onze Vader is het bekendste gebed van het christelijk geloof. Elke christen, van welke 
richting ook, kent dit gebed. Vanaf het begin van de adventstijds van 2016 wordt in 
Nederland en Vlaanderen één gewijzigd Onze Vader Gebeden, vooral in de kerkdiensten. 

Onze bisschop, Mgr. Van den Hout, komt ons deze avond vertellen over de achtergronden 
van dit gebed dat van Jezus zelf afkomstig is. We vinden het terug in de evangeliën van 
Matteüs en Lucas, maar merkwaardig genoeg niet bij de andere twee evangelisten. Zijn er in 
het Oude Testament voorlopers van dit gebed aan te wijzen?

Waarom is trouwens deze gewijzigde versie doorgevoerd? Wat zijn daarvan de 
achtergronden? Bovendien: wat zijn de precieze tekstwijzigingen en was de oude versie echt
aan vervanging toe?



Velen hebben al kennis kunnen maken met onze nieuwe bisschop, maar via deze avond 
leren we hem op een “catechetische” manier kennen.

Parochiezaal Franciscuskerk, De Schanswal  4, Emmen (Emmerschans)
Donderdag 9 november 2017 Van 20.00 tot 22.00 uur
Bestemd voor degenen in het vicariaat Groningen-Drenthe  die zich willen bezinnen over dit 
gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. We bidden het zo vaak, maar denken er dan niet echt
bij na.

Aanmelden tot 1 november 2017 bij Vicariaat Groningen-Drenthe t.a.v. mevr. L. Winter, 
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. (050) 40 65 888
E-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

23 november Sappemeer
AVOND OVER ‘VOLTOOID LEVEN’ 

Op donderdag 23 november 2017 organiseert de projectgroep toerusting van het Vicariaat 
Groningen-Drenthe een avond over “voltooid leven”.

“Voltooid leven”: een hot item het afgelopen jaar! Mensen worden ouder en ouder, 
lichamelijk blijft men min of meer gezond. Zelf beschouwt men zijn of haar leven als 
voltooid. Vanuit de samenleving komen geluiden om aan deze situatie tegemoet te komen.

Deze avond willen we dit prangende thema aan de orde stellen. Immers, we mogen aan 
deze vraag niet voorbij gaan. Hoe laten we als kerk mensen, die deze vraag hebben, niet in 
de steek?

Antwoorden op de vraag naar een zachte dood bij “voltooid leven” worden gegeven vanuit 
politiek en ouderenzorg. Maar … vanuit de leer van de katholieke kerk is er ook genoeg over 
te zeggen!

Deze avond laten we pastor René van Doremalen aan het woord. Hij heeft vanuit zijn beroep
als geestelijk verzorger ruime ervaring met het omgaan met deze vraag. Tegelijkertijd is hij 
ethicus. Met ons wil hij vanuit het katholieke geloof nadenken over dit moeilijke thema.

Parochiezaal (in pastorie), Noorderstraat 154, Sappemeer
Donderdag 23 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
Bestemd voor degenen in het vicariaat Groningen-Drenthe  die in dit onderwerp 
geïnteresseerd zijn

Aanmelden tot 15 november 2017 bij: Vicariaat Groningen-Drenthe t.a.v. mevr. L. Winter, 
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. (050) 40 65 888   
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.


