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Kerkproeverij wil drempel voor kerkbezoek verlagen

Met je geloof naar buiten tred
Durft u zomaar iemand mee te vragen naar
de Kerk? Voor veel gelovigen is die drempel te hoog. Daarom wordt dit weekend
opnieuw de Kerkproeverij gehouden om de
drempel weg te nemen. “Leg die ander uit
wat het geloof met jou doet, waarom jíj naar
de kerk gaat.”
Luuk van den Einden
Annelies Mélotte kerkt in de Heilige Willibrordusparochie in de Bollenstreek. Ze twijfelt hoe ze de
Kerkproeverij dit jaar gaat aanpakken. “Eens per
maand rijd ik met een vrouw naar de Eucharistieviering, omdat zij daar zelfstandig niet naartoe kan
gaan. Ik zou haar dochter mee willen vragen, maar
dat vind ik lastig: hoe zal ik het aan haar vragen?”
Mélotte is daarin niet de enige. Veel mensen vinden
het moeilijk om over hun geloof te praten. Vaak durven ze anderen er niet over te vertellen, omdat ze
bang zijn dat ze zich opdringen of niet begrepen zullen worden. Veel kerkgangers zouden graag eens iemand meenemen naar een Mis, maar iemand uitnodigen vormt een grote hindernis. Daarom bestaat
de Kerkproeverij, een uit Groot-Brittannië overgewaaid oecumenisch initiatief dat kerken in heel Nederland stimuleert om een Mis of dienst te houden
speciaal voor gasten (zie kader). De Kerkproeverij
biedt nieuwelingen een kijkje in het geloof, maar
helpt vooral de gelovigen om met hun geloof naar
buiten te treden.
De drempel over durven
“Dat is waar de Kerkproeverij om draait”, vertelt
vicaris Arjen Bultsma, die de katholieke Kerk vertegenwoordigt bij het initiatief van de Raad van Kerken. “Het is belangrijk om dat samen te doen, zodat
je elkaar tot steun bent. We moeten niet denken dat
de Kerkproeverij pas een succes is als gasten blijven
komen of als de Proeverij veel gegadigden trekt. Het
belangrijkste is dat we mensen uitnodigen, dat we
mensen ons geloof willen laten zien. Of die uitnodiging aanvaard wordt of niet is dan niet zo belangrijk.
Ik moet denken aan Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs, waarin hij zegt dat de mens plant en begiet,
maar God doet groeien. Oftewel: wij moeten doen
wat we kunnen doen, en wat er daarna gebeurt,
moeten we afwachten. In dat licht moeten we mensen uitnodigen. Het succes vinden we in het durven
uitnodigen. Daarom moeten we het ook vieren als
we mensen uitgenodigd hebben, als we die drempel over zijn gestapt.”
Het naar buiten treden tijdens de Kerkproeverij sluit
aan bij de boodschap van openheid en het delen van
het geloof die paus Franciscus al sinds het begin van
zijn pontificaat verkondigt. Zo riep de paus gelovigen kort na zijn verkiezing al op om meer naar mensen aan de rand van de Kerk en de maatschappij toe
te gaan: “We kunnen niet opgesloten blijven in onze
gemeenschappen als zoveel mensen op het Evangelie wachten. We moeten in de eerste plaats kijken
naar ons eigen huis, familie en vrienden.”
De stap zetten
Maar daadwerkelijk over de drempel stappen, blijft
voor veel mensen moeilijk. “Parochianen die aan de
Proeverij willen meedoen, zijn heel erg bezig met
hoe ze iemand moeten meevragen: ‘Hoe doe ik dat,

De Kerkproeverij biedt nieuwelingen een kijkje in het geloof én helpt gelovigen met hun geloof naar buiten te treden.
hoe moet ik dat brengen, wie kan ik het beste meenemen?’”, legt diaken Iwan Osseweijer van de Heilige Willibrordusparochie uit. “We
merken ook dat
het misbruik in
de Kerk van de
laatste tijd een extra
drempel
vormt. Veel parochianen weten
niet goed hoe ze
daarmee om moeten gaan, wat ze
daarover moeten
zeggen. Wij zeggen tegen hen:
verkondig de
Kerk niet in haar geheel, maar houd het persoonlijk.
Leg uit wat het geloof met jou doet, waarom jíj naar

de kerk gaat.”
Bultsma legt uit dat er allerlei manieren zijn waarop kerken hun
parochianen
kunnen voorbereiden: “Ik heb in
mijn parochie bijvoorbeeld een
kruis geplaatst,
waarop parochianen briefjes
konden plakken
met daarop de
initialen van de
mensen die ze
zouden willen
meevragen. Zo is
de intentie ook
zichtbaar. Bij de voorbede kan je er ook bij stilstaan.
Het is een innerlijk proces. Hoe je iemand mee-
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en, hoe doe je dat?
Kerkproeverij: dat we uitnodigend en verwelkoK
mend mogen zijn en dat we de drempel laag kunm
nen houden”, zegt Osseweijer. “Ook hebben we uitn
nodigingskaartjes gemaakt die de parochianen aan
n
hun gasten kunnen geven. Dit jaar hebben we daar
h
de paus op gezet, die zegt: ‘Ga je mee?’, met achterd
op ruimte om aan te geven waar en hoe laat de vieo
ring plaatsvindt. Als je het een beetje leuk aankleedt,
wordt het al veel gemakkelijker.”
De kerk binnenstappen
Om de drempel voor gasten te verlagen, zijn er veel
kerken die de viering tijdens de Proeverij op hen afstemmen, zodat zij zich meer welkom voelen. “Zo
is bij ons de preek laagdrempeliger en wordt iedereen aan de deur verwelkomd”, zegt Steven van
Roode van de Bredase centrumparochie. “Ook kunnen mensen een foldertje krijgen waarin uitgelegd
wordt hoe alles werkt: waarom de pastoor dit of dat
doet, wanneer ze moeten gaan staan of zitten enzovoort.”
“Het helpt als je introducé niet de enige nieuweling
is; als hij weet dat er meer mensen voor het eerst bij
zijn, zal hij zich comfortabeler voelen”, zegt vicaris
Bultsma. “Bij mij in Bolsward waren er veertig gasten tijdens de vorige Proeverij. De parochianen hebben vooral hun eigen kinderen uitgenodigd, daarvan zijn er veel gekomen. Het is echt een succes
geweest omdat zo veel parochianen iemand hebben
meegevraagd.”

vraagt, hangt af van wie je mee wil vragen en wat
je band met die persoon is.”
Ook in de Bollenstreek zorgde men ervoor dat de
parochianen zich goed konden voorbereiden. “Wij
hebben de laatste tijd iedere dag gebeden voor de

Blijvers
Hoewel de meeste introducés het bij die ene keer
proeven houden, zijn er toch mensen die dankzij de
Kerkproeverij warmlopen voor een kerk. “De opkomst per kerk wisselde in onze parochie vorig jaar
nogal”, vertelt diaken Osseweijer. “In de ene kwamen één of twee gasten, in een andere zagen we een
stuk of twintig nieuwe gezichten. Van hen is er één
blijven hangen: een protestantse vrouw die nu ook
deel uitmaakt van de catechesegroep. Ze is dus niet
katholiek geworden, maar overweegt wel om zich
te laten dopen. Ook bij de mensen die niet terug zijn
gekomen heeft het effect gehad: zij hebben nu een
ander beeld van de Kerk.”
Dat kan Wendelmoet Langeler, ook uit de Heilige
Willibrordusparochie, beamen. “Vorig jaar zijn mijn
dochter en haar vriend als mijn introducés meegeweest. Mijn dochter was vroeger wel eens naar een
Mis geweest, maar haar vriend nog nooit, dus die
was wel heel nieuwsgierig. Ze waren oprecht geïnteresseerd. Met allerlei vragen gingen ze weer naar
huis: past de Kerk, past het geloof in ons leven? Hun
drukke leven met hun volle agenda vormt daarbij
wel echt een drempel. Mijn dochter staat wel voor
de kerk open, heb ik het idee. Zij vroeg zich na afloop af: geloof ik?” +

De Kerkproeverij
De Nederlandse Kerkproeverij is gebaseerd op de ‘Back to Church Sunday’ die
de anglicaanse priester Michael Harvey in 2004 in het leven riep. Hij spoorde
de gelovigen van 160 lokale kerken aan om kennissen voor een viering uit te
nodigen. Sindsdien is het initiatief enorm gegroeid: in 2017 deden 25.000 plaatselijke kerken in zeventien verschillende landen mee, waaronder Nederland.
Komend weekend vindt de tweede Nederlandse editie van de Kerkproeverij plaats. Kerken van allerlei
gezindten doen mee, waaronder tientallen katholieke parochies verspreid over het land.
Ook Harvey benadrukt dat het succes ervan vooral ligt in kerkleden die bekenden durven uitnodigen,
niet zozeer in het vullen van de kerkbanken.

Vijf jaar geleden begon ik met veel vlijt
en zin als columnist
voor Katholiek Nieuwsblad. Aan deze activiteit gaat nu een einde
komen. Helaas – of
ook weer niet helaas –
ontdekte ik na mijn
benoeming als hoogleraar in Rotterdam
dat zelfs de kiertjes in
de agenda al snel gevuld werden met afspraken en activiteiten die toch meer tijd in beslag namen dan ik aanvankelijk had gedacht.
Omdat vijf jaar een mooie periode is, heb ik in
prima overleg met de hoofdredacteur van deze
krant besloten de laatste column te schrijven.
En dat is deze dus.
Het leuke van columns is dat je vrijwel altijd
direct reacties krijgt. Mijn e-mailadres is immers gemakkelijk te vinden via de websites
van de universiteiten waar ik werk. Reacties
kunnen zo ontzettend uiteenlopen. Sommige
mensen vonden dat ik veel te aardig schreef
over de paus en anderen vonden weer dat ik
veel te aardig schreef over kardinaal Eijk. Grappig is dan te constateren dat de aansporing onaardiger te zijn vaak heel vriendelijk werd gesuggereerd: door aardige mensen dus. Maar
soms ook niet. Dan paste de vorm bij de inhoud
en daar werd ik eigenlijk helemaal niet vrolijk
van. En dat was mijn antwoord dan ook niet.
Op sommige columns kwamen werkelijk ontroerende reacties. Hele levensverhalen vielen
mij ten deel en dan kon ik alleen verwonderd
zijn om en dankbaar zijn voor het gegeven dat
mensen mij zo in vertrouwen namen. Reacties
op levensverhalen namen soms meer tijd in beslag dan het schrijven van de column die er de
aanleiding voor vormde. Ik wil het niet dramatischer doen voorkomen dan het is, maar juist
de levensverhalen riepen ook gevoel van kleinheid of onwaardigheid op.
Mijn leraar Nederlands op de middelbare
school zei tijdens een les ooit eens dat zeker
niet uitgesloten kon worden dat iemand in de
klas – al zou deze allerminst schrijver worden
–ooit ergens een geniale zin zou opschrijven:
een zin die de wereldliteratuur gemakkelijk
zou hebben kunnen halen als er meer van zulke zinnen waren gevolgd. Dergelijke zinnen
heb ik heb soms gelezen in reacties: zinnen
waarin een gevoel, een gebeurtenis, een drama
zo indringend en tegelijk zo virtuoos werd verwoord dat de tranen je in de ogen sprongen. En
je je klein voelde. Onder de talloos vele miljoenen in ons land leven – totaal onopgemerkt –
zulke grote geesten en ook werkelijk heiligen.
En vaak hoorde je natuurlijk ook niets. Dat is
ook goed. Op het moment dat ik dit schrijf bevind ik mij in Rome en heb ik net een oude
hoogleraar van de Gregoriana, mijn alma mater,
bezocht. Hij is jezuïet. Tijdens dat gesprek vertelde hij dat jezuïeten eigenlijk nooit applaudisseren voor een medebroeder als deze een
uitzonderlijke prestatie geleverd heeft: “Het applaus in de orde is de stilte.” Zo bezien kun je
stilte ook als bemoedigend ervaren.
Paul van Geest
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