
Column Mgr. Ron van den Hout

GELOOF EN KERK  (7)

In de vorige columns heb ik met u nagedacht 
over de Kerk. Ik heb vanuit mijn eigen 
pastorale ervaringen gekeken hoe mensen 
tegen de Kerk aankijken en hoe ze het beleven.
Ik heb u en mijzelf een spiegel willen 
voorhouden. Ik heb beschreven hoe ik het als 
priester in de parochie ervaren heb. Ik wil 
nogmaals benadrukken dat ik hiermee geen 
oordeel wil geven, maar wil beschrijven hoe het
in de praktijk gaat. Ik zou het een sociologische

benadering willen noemen. Ik hoop dat u er iets in herkent.

In al de beschrijvingen zit iets waardevols. De Kerk ís een instituut waar 
je terecht kunt voor de doop van je kind. Het is een soort vereniging 
waarvan je lid kunt worden. De Kerk is daarbij ook een 
vrijwilligersorganisatie. Tenslotte biedt de Kerk de gelegenheid om de 
zondag met een viering te beginnen. Dat is misschien nog wel het 
opvallendste van alle kenmerken. De Kerk lijkt op een kunstenaar die iets 
maakt wat hijzelf mooi en belangrijk vindt, zonder veel aandacht te 
schenken aan hoe het overkomt. 

Het spreken over de Kerk mag niet blijven bij de columns die u de 
afgelopen weken hebt gelezen. Ik wil de serie graag vervolgen met de 
vraag: hoe ziet de Kerk zichzelf? Hoe is de Kerk door God bedoeld? Welke 
identiteit heeft Hij haar meegegeven? Het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) heeft ook over deze vragen nagedacht en de antwoorden die
de concilievaders hebben geformuleerd wil ik graag met u delen. Ik zal me
vooral baseren op de Dogmatische Constitutie over de Kerk. Deze heeft 
als naam Lumen gentium, Licht van de volken. 



Schrikt u van het woord dogmatisch (‘dogma’)? De Catechismus 
omschrijft een dogma als “lampen op de weg van ons geloof. Zij 
verlichten het geloof en geven er vastigheid aan” (CKK 89). Er is over 
dogma’s nog wel meer te vertellen, maar deze omschrijving helpt u op dit 
moment het meest. Dogma’s houden ons bij het geloof en bij wat God ons
geopenbaard heeft. Geloven is antwoord geven op Gods openbaring. En 
God openbaart wie Hij zelf is en hoe de mens het eeuwig heil kan 
bereiken. 

Het beschrijven van de Kerk in de komende columns vraagt om een 
andere manier van lezen van uw kant. De gedachten en begrippen worden
meer theologisch, maar ik zal proberen aan te sluiten bij de 
ervaringswereld van ons allen. En ik hoop daarbij dat alle elementen die ik
in de vorige columns heb beschreven op hun plaats gaan vallen.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden



Bedevaart Lourdes voor 
zorgbehoevenden

Onder het toeziend oog van Maria bezoeken elk 
jaar vanuit VNB, de landelijke katholieke 
reisorganisatie, duizenden mensen Lourdes in 
Frankrijk. Deze bijzondere plek, het samenzijn en
de ervaringen die je bij de bedevaart met elkaar 
deelt veranderen iedereen. Lourdes voelt als een 
fijn thuiskomen. VNB maakt voor elke bedevaart 
een evenwichtig programma met veel variatie en 
deskundige begeleiding. Pastores gaan voor in 
Nederlandstalige vieringen en er wordt 
deelgenomen aan diverse plechtigheden, zoals de
sacramentsprocessie en de lichtprocessie.  

9-daagse Zorgreis 

Van 20 t/m 28 juli 2018 is er  een bijzondere 
pelgrimsreis naar Lourdes. We gaan met de VNB 
Lance: een bus speciaal ingericht voor 
rolstoelers en voor het verlenen van medische 
zorg. Een Nederlandse arts en verpleegkundige 
vergezellen ons in de bus en in Lourdes ter 
ondersteuning. Er gaan ook vrijwilligers mee om 
de partner die thuis mantelzorg geeft te 

ontlasten zodat hij of zij ook volop kan genieten! 

Reisschema: langs zonnebloemvelden en door wijnranken

Dag 1: Na een vroeg vertrek vanuit Nederland reizen we via België naar 
Lisieux.
Dag 2: Vanuit Lisieux naar Noirt of Poitiers waar we overnachten.
Dag 3: Rond lunchtijd komen we aan in Lourdes. Daar wordt ook een 
lunch geserveerd. 
Dag 4 tot en met 7: Bedevaartprogramma in Lourdes. Oa. deelnemers aan
de bisdom Jongerenreis naar Lourdes zijn aanwezig als begeleider. 
Dag 8: Na vroeg vertrek ’s ochtends uit Lourdes reizen we naar Nevers 
voor overnachting. 
Dag 9: Vanuit Nevers de laatste etappe van de terugreis naar de 
opstapplaats in Nederland.

Zorghotel
U verblijft met deskundige vrijwilligers in het zorghotel in Lourdes waar 
alle zorg en ondersteuning geboden wordt. Een groot aantal faciliteiten is 
hier aanwezig zoals tilliften, hoog-/laagbedden. e.d. Houdt er wel rekening



mee dat zorghotels in Frankrijk minder ruim zijn van opzet en minder 
uitgerust zijn dan de zorghotels in Nederland. 

Tarief  € 899,00. Verblijf is in een driesterren hotel op basis van een 2-
persoonskamer. 

Contactpersonen in uw regio voor  informatie en aanmelding: 
Peter Wezenberg T (0515) 44 48 50 / 06-54 96 41 72 (na. 18.00 
uur)
Coby Sturkenboom T (0516) 51 37 32
Margret Pater T (0597) 41 53 68
Maria Droog T (0527) 20 18 38 
Anja Krops T (0527) 65 28 74

Website van de VNB:  www.vnb.nl
Folders voor achter in de kerk van deze Lourdes reis kunt u 
opvragen bij VNB, tel. 073 – 6818111. 

http://www.vnb.nl/


Lourdesreis jongeren 2018

Een speciaal VNB-Programma voor een 8-daagse expeditie op weg naar 
Lourdes en een bedevaartsprogramma op de plek zelf:  

1. Travellers day
Je vertrekt in de namiddag met de nachtbus vanuit Nederland naar 

Lourdes.
2. Exploring day

Deze zondagochtend zet je je tent op en leer je je reisgenoten 
kennen via een quiz  tijdens een terrassentocht. In de avond maken 
we een kampvuur en doen we een nachtspel. 

3 en 4.  Hiking days
We vertrekken naar de Pyreneeën voor een tweedaagse trektocht. 
Op 600 meter hoogte bouwen we ons kamp op. Na het ontbijt 
klimmen we verder naar 1.500 meter. 

5. Social day
Vandaag blijven we in Lourdes en steken we de handen uit de 
mouwen voor bedevaartgangers uit het bisdom Groningen-
Leeuwarden. We begeleiden oa. mensen uit het zorghotel naar de 
Internationale Mis. ‘s-Middags verwelkomen  we met andere 
pelgrims de fietsers van de VNB-Sponsortocht. 

6. Outdoor day
‘s- Ochtends een bezoek aan de eeuwenoude grotten van 
Bétharram. Daarna gaan we raften op het wilde water van de Gave! 
In de avond uit eten en op kroegentocht.

7 en 8.  Lazy days
We breken het kamp af  en nemen een frisse duik bij Lac de 
Lourdes. Aan het einde van de dag vertrek met de nachtbus naar 
Nederland. De volgende ochtend/middag komen we in Nederland 
aan.

Tarief: € 295,00 p.p.
Reisdatum: 21 t/m 28 juli 2018
Leeftijd: 18 t/m 35 jaar. 

Opgave bij VNB. Contact:  Annebelle Mandemaker,  Tel.: 073  –  
6818111.  Mail:  annebelle.mandemaker@vnb.nl. 

Folders voor achter in de kerk van deze Lourdes reis kunt u 
opvragen bij VNB, 073 – 6818111. 



Diocesane Retraite: Jona, een duif van vrede? 

Tijdens de retraite laten we ons inspireren door het Bijbelboek Jona. Een 
parabel met humor over een vredesduif tegen wil en dank. Het is ontstaan
in de tijd na de Babylonische Ballingschap en vertelt beeldend over storm 
en vis, boom en worm. We leren Jona kennen verzonken in gebed. Jona 
wordt belicht vanuit de rabbijnse traditie en we staan aan de hand van 
gedichten stil bij de actualiteit ervan. In het evangelie van Mattheüs en 
Lucas vertelt Jezus dat een boos en overspelig geslacht geen ander teken 
wordt gegeven dan dat van Jona. Naar dat teken gaan we op zoek.

Begeleiding: Peter Vermaat 
Datum: vrijdag 6 april – zondag 8 april 2018
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur 
Opgave vóór 10 maart 2018 bij het Bisdom Groningen-
Leeuwarden, 
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl; tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

mailto:l.winter@bisdomgl.nl

