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Sinds de Kerk bestaat kennen wij het verschijnsel van het zich 
afwenden van de Kerk. In onze dagen gebeurt het openlijker 
en minder geruisloos dan in de eerste helft van deze en de laat-
ste van de vorige eeuw. Men zegt, dat de Kerk niet meer aan-
spreekt, niet bij de tijd is, overbodig, onwetenschappelijk, tot 
een voorbij cultuurpatroon behorend. Met de neus er op ge-
drukt, zullen anderen toegeven, dat zij derormen te zwaar 
vonden, dat zij uit revanche heen gingen, uit frustratie, uit 
querelanterie, uit geestelijke luiheid, uit grof ego-isme,. onder • 
sociale druk van een post-christelijk milieu. 
De Kerk leert de broederlijke barmhartigheid in het oordeel 
over de heengegane broeder en zuster. De voormalige geloofsge-
noot is geen verachtelijk mens, die men links moet laten liggen 
in het isolement. Wie immers kent alle moteven, die hem die 
laatste fatale stap deden zotten? Hebben zij, die heen gingen, 
begrepen in volle zwaarte en diepte, wat zij verwierpen? Uit 
welk milieu kwamen ze? Onder welke druk moesten ze leven? 
Tegenover onze heen gegane broeders en zusters past ons de 
daadwerkelijke naastenliefde. De daad van het gebed. De daad 
van de werkzame aanwezigheid. 
Het IS zo, dat wij hen MISSEN:zij hebben een lege plaats 
achter gelaten. Wij zullen hun vrijheid respecteren, zó geko-
zen te hebben. Zonder discriminatie, zonder boycot. Wij zullen 
hun daad zeker niet goed keuren, En de anderen, zij weten het 
best, dat in ons een grote pijn is en een protest tegen de situ-
atie, waarin zij verkeren. 
En dan kunnen wij bij gelegenheid zonder bevoogding, zonder 
opdringerigheid trachten hen te brengen tot zelfkritiek, tot 
authentiek zelfonderzoek, tot eerlijke situatie-beoordeling. Als 
zij ao ver zijn, dat zij de moed hebben tot zelfanalyse te komen, 
dan zullen zij bijna altijd tot zelfcorrectie komen. Wie de 
moed heeft voor het een, heeft ook de moed voor het ander. 
In het evangelie wordt gesproken over het afsnijden van de 
rank, die het leven doorgeeft. Een gelovige, die heen gaat, 
snijdt echter de rank niet onherroepelijk door. Eerst bij zijn 

volharding tot in de dood is die rank helemaal doorgesneden. 
Op het Concilie heeft de Kerk schuld bekend voor het forum 
van de mensheid, alle schuld van al die eeuwen, van alle leden 
van de Kerk, zelfs van hoog- en hoogstgeplaatsten. Nederige 
Schuldbelijdenis naast moedig vooruit zien. De Kerk heeft de 
tekenen van de tijd onderzocht en zij heeft ons geroepen, een 
appèl gericht aan ons allen. Dat appèl is een wekroep tot per-
soonlijke inzet en persoonlijke overgave. 
Tot die inzet behoort ook de dialoog met onze vroegere huis-
genoten, Die dialoog is ook opgenomen in het réveil van de 
pausen Joannes en Paulus. En wij gaan dit réveil immers tot 
vlees en bloed maken in onze kerkprovincie, dat klein stukje 
Christenwereld, dat ons zo dierbaar ia. Denken wij in deze 
dagen aan die anderen, die deel van ons zelf zijn. De achthon- 
derd duizend. 	 

J B ongaarts 

Sacramentsdag 1966 

Prof. Dr. Han Fortmann heeft in de Volkskrant van 4 juni j.l. een 
artikel geschreven 'voor Sacramentsdag 1966', getiteld 'Symbool 
en werkelijkheid'. 
De lezers te brengen tot een vrome viering van Sacramentsdag 
kan m.i. nauwelijks zijn bedoeling zijn geweest. 
Het artikel begint immers al met het citeren van een priester, die 
op smalende toon laat horen, dat een sacramentsprocessie behoort 
bij een middeleeuwse theologie, die wij niet meer kunnen onder-
schrijven. 
Hiermede Is de stemming gewekt, die Prof. Fortmann blijkbaar 
goed vindt voor dit artikel. 
Dan lezen we, dat het Goddelijke voor velen toch al minder werke-
lijk is geworden en dat dit zijn terugslag heeft op de Sacraments-
ervaring. 
De aanwezigheid van Christus In de Eucharistie moet volgens hem 
gezien worden als symbolische, werkende werkelijkheid; ter ver-
duidelijking wordt dan de werking van het portret, het nagelaten 
werk, de trouwring genoemd. 
In della eeuw, aldus schr., verliest dit symbolisch denken het van 
de psychische en dingachtige voorstelling. Het symbool, gaat 
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schr. voort, verloor zijn zijnsmacht, zijn werkelijkheldsmacht en de 
leer der Transsubstantiatie moest toen de werkelijke aanwezigheid 
van Christus in de Eucharistie redden. 
De Reformatie hield vast, aldus schr., aan de leer der oude Kerk, 
die de eucharistische aanwezigheid in het symbool vanzelfspre-
kend vond. 
Voor wie geloofde wee In de oude Kerk Christus eucharistisch 
aanwezig, aldus schr.; bedoelt hij hiermee te zegger, 'maar niet 
voor wie niet gelooft of m.a.w. is de tegenwoordigheid afhankelijk 
van het geloof?,  
Hier is het verschil duidelijk: voor Prof. F., die aanstuurt op het 
symbool met werkelijkheidskarakter is de presentie alleen Wer-
kend' aanwezig, in 'Mysterium Fidel' wordt uitdrukkelijk de 'zijris'-
presentie geleraard. 
Het is onbegrijpelijk, dat schr. zijn artikel 'symbool en werkelijk-
heid' betitelt en van alles in het geding brengt behalve de ac-
tuele Encycliek van de hoogste Leraar der Kerk, die evenzeer 
over werkelijke tegenwoordigheid en eucharistisch symbolisme 
spreekt. 

Schr. ziet Christus' aanwezigheid in de Eucharistie als symbo-
lische, bedoeld als werkende aanwezigheid; de Paus leraart na-
drukkelijk de zijns-aanwezigheid. Het verschil is niet gering. 
Bij Prof. F. mag men aan lof, veertigurengebed, de decreten over 
de eucharistie van Pius X, het 'bezoek aan het heilig sacrament', 
aan 'Lauda Sion' en processie nog wel vasthouden. Ook aan de 
werkelijke tegenwoordigheid buiten de Mis. Ook aan knielen voor 
het tabernakel. Wie dit doet, is volgens schr. niet fout. 
Maar wel verwacht hij, in zijn gedachtengang:  dat de verering der 
Eucharistie buiten het misoffer sterk zal afnemen. 
Prof. Fortmann levert in dit artikel daartoe een forse bijdrage en 
suggestie en neemt een zware verantwoordelijkheid op zijn men-
selijke schouders. 
Maar, zo zegt hij, dit verlies gaat gepaard met winst, want door 
zijn opvatting van symbolische werkelijkheid verdwijnt de leer der 
Transsubstantiatie, deze onoplosbare puzzel voor het intellect. 
De werkelijkheid, die schr. aan het symbool, d.i. aan de Eucha-
ristie wil toekennen, is niet de werkelijkheid, die de Paus leraart. 
Eén citaat uit zijn Encycliek kan volstaan, dat n.I., waarin de Paus 
de woorden van een Griekse bisschop omstreeka het jaar 400 
tot de zijne maakt: 'De Heer zei niet: dit is het symbool van mijn 
Lichaam en dit het symbool van mijn Bloed, maar: dit is mijn 
Lichaam en Bloed.' 

Prof. F. is blij, dat hij met zijn opvatting de leer der Transsub-
stantiatie kwijtraakt. Deze toch, zo zegt hij, houdt een regelrecht 
wonder in, een doorbreking der natuurlijke orde. Dit in onze hui-
dige gedachtengang te schrappen, is voor achr. winst; hij stelt 
zich hier - ik kan het niet anders zien - tegenover de opperste 
Leraar der Kerk. 
De Paus spreekt in 'Mysterium Fidei' duidelijk en niet mis te ver-
staan over de Transsubstantiatie en noemt deze wijze van tegen-
woordigheid er een, die de wetten van de natuur te boven gaat 
en in haar soort het grootste van alle wonderen is. De Paus 
handhaafde deze 'onoplosbare puzzel voor het intellect'. Al heeft 
Prof. Fortmann zijn artikel nog zo boeiend geschreven, de gelo-
vige krant-lezer weet, dat zijn uiteenzetting niet is het Katholiek 
geloof in de H. Eucharistie. 

Wassenaar. 	 S. van WIJNBERGEN 

Authentiek beeld 
van de priester 

Het celibaat vormt geen intrinsieke eis voor het priesterschap. 
De verplichting dienaangaande is kerkelijk van oorsprong, maar, 
ingevolge Christus' woord: 'Wie u hoort, hoort Mij', beluistert 
men in die eeuwenoude wet Gods stem. 
Durven wij geloven in Gods woord, en in de Kerk die sinds 
eeuwen aan de celibaats-verplichting voor priesters vasthoudt? 
Een charisme is een vrije, met geen uitnodiging verbonden gave 
van God aan een mens, terwijl het priesterlijk celibaat daaren-
tegen de (over)gave behelst in geloof en vertrouwen van een 
mens aan God. Er is verschil tussen een door God gegrepen 
en een aan God gewijd persoon. Het priesterlijk celibaat, zoals 
de Latijnse Kerk dat kent, le geen charisme. Het is els antwoord 
van de mens een gave aan God. Die roept tot Zijn dienst bij 
monde van de Kerk; een gave waarvan echter tegelijkertijd 
bij God zelf het initiatief ligt, want allee is genade-gave in het 
heilsplan, en bij uitstek de priesterroeping. Wanneer God dan die 
menselijke (over)gave aanvaardt, Iaat Hij zich in edelmoedigheid 
niet overtreffen. Hij beloont Zijn eigen roepingsgenade met de 
gave van Zijn kracht een degene die zich allereerst een de sa-
cramentele bediening en dan mede aan de dienst van het woord 
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wil wijden, aan degene die zich - zonder beperkende banden - in 
gebed wil geven een God en in God aan de evenmens. Voor de 
priester geldt dan voortaan: 'Virtus in infirmitate perficitur: (Gods) 
kracht komt in de (menselijke) zwakheid volledig tot uiting'; 'Wij 
dragen deze schat in broze vaten, opdat duidelijk zou uitkomen, 
dat die overgrote kracht van God afkomstig is en niet van ons' 
(II Cor. 12, 9; II Cor. 4, 7). 

Als Z.H. Paus Paulus VI heeft gezegd de celibiáTswet te zullen 
versterken, zal de Kerk naar wegen kunnen zoeken om effectiever 
te voorkomen dat er ongeroepenen tot hun verkommering tot het 
priesterschap geraken, of geroepenen telkens om dispensatie 
vragen in hun.  functie. Al zal ook in de toekomst dit ideaal weer 
niet volledig worden bereikt, toch berust het op de onwankelbare 
overtuiging van de Kerk, dat de genade niet alleen bouwt op de 
natuur (hetgeen een te vermijden dualistische visie zou zijn), maar 
ook helend en genezend werkt in de natuur; en die genade nu 
weigert God aan niemand die Hij eenmaal werkelijk riep, als deze 
daar om vraagt (Concilie). Vandaar dat Z.H. Paus Plus XII, z.g., 
in zijn encycliek 'Sacra Virginitas' van 1954 verklaart: 

'Ofschoon evenwel de aan God gewijde zuiverheid een moei-
lijke deugd is, kunnen degenen, die - nadat zij er ernstig over 
hebben nagedacht - edelmoedig op de uitnodiging van Jezus 
Christus ingaan en die alles doen wat in hun vermogen ligt om 
zulks te bereiken, die zuiverheid en trouw volmaakt be-
waren. Want wanneer zij die maagdelijke of celibataire staat 
hebben aanvaard, zullen zij derhalve die genadegave van God 
ontvangen door wiens steun zij hun voornemen kunnen volbren-
gen. Als er daarom soms zijn 'die menen, dat zij de gave van 
zuiverheid niet bezitten (ofschoon zij de gelofte aflegden)', 
laat hen dan niet beweren, dat zij in deze niet aan hun ver-
plichtingen kunnen voldoen: Want 'God vraagt niet het onmoge-
lijke, maar met het geven van een voorschrift spoort Hij ons 
aan te doen wat je kunt en te vragen om wat je niet kunt' 
(vlg. Sint Augustinus, Natuur en genade, Hoofdstuk 45, n. 50) 
en Hij helpt, opdat je het kunt' (Concilie van Trente, 6e zitting). 
Aan deze troostrijke gedachte herinneren Wij ook degenen 
wier wil door zenuwinstortingen is verzwakt en aan wie som-
mige doktoren - somtijds ook katholieke - met als voorwendsel 
de schoonklinkende reden dat zij namelijk niet zonder nadeel 
voor hun geestelijk evenwicht de zuiverheid kunnen bewaren 
- al te gemakkelijk de raad geven zich van die verplichting te 

bevrijden. Hoeveel nuttiger en dienstiger is het dat soort zieken 
te helpen hun wil te versterken en hen ervan trachten te over-
tuigen, dat zelfs voor hen de zuiverheid niet onmogelijk is, 
volgens de verklaring van de Apostel: 'God is getrouw: Hij zal 
niet toelaten, dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met 
de beproeving bepaalt Hij reeds het einde, zodat ge ze kunt 
doorstaan' (I Cor. 10, 13). (Vert. uit A.A.S., 1954, bl. 181-182). 

Vandaar ook, dat het 2de Vatikaanse Concilie, naast de aandacht 
die het vroeg voor de natuurlijke middelen, de nadruk legt op de 
beproefde ascese, als zijnde ook voor deze tijd noodzakelijk, en 
op het gebed, op het gebed van de priester zelf niet alleen, maar 
op dat van geheel de kerk om priesterroepingen en priestertrouw. 
Het Concilie zegt namelijk letterlijk: 

	 dat zij (de priesters) de grote mysteries over- 
wegen waarvan hun celibaat een teken en een verwezenlijking 
is. Zeker, er zijn in de wereld van vandaag heel wat mensen 
die de volmaakte zuiverheid voor onmogelijk verklaren. Dat is 
voor de priester een reden te meer om met nederigheid en 
volharding, in vereniging met de Kerk, de genade te vragen 
van trouw, die nooit geweigerd wordt aan degenen die er om 
vragen. Dat zij ook de natuurlijke en bovennatuurlijke middelen 
aanwenden die ter beschikking staan van allen. De regels 
die door de ervaring van de Kerk zijn beproefd, vooral die 
van de ascese, zijn niet minder noodzakelijk in de wereld van 
vandaag; dat de priesters ze weten na te komen. Dit heilig 
Concilie spoort dus niet enkel de priesters maar eveneens 
alle christenen aan die kostbare gave van het celibaat in ere 
te houden en God te vragen deze steeds in overvloed aan zijn 
Kerk te willen verlenen' (Dekreet over het ministerie en het 
leven van de priesters, no. 16). 

Niet de tijd leidt de Kerk, maar de Kerk leidt haar gelovigen 
door de tijd; de Kerk moet namelijk de 'tekenen van de tijd' 
verstaan om In de gedurig wisselende cultuurpartonen haar abso-
lute, onveranderlijke, ven Christus ontvangen waarden vruchtbaar 
te doen zijn. Bij de opening op 11 oktober 1962 gaf Z.H. Paus 
loonnes )0911, z.g., als doel aan van het 2de Vatikaanse Concilie: 

'Het een-en-twintigste oecumenische Concilie wil de volledige, 
niet-beknotte, onverminkte katholieke leer weergeven die - zij 
het niet zonder moeilijkheden 'en strijd - als het ware het gemeen- 
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W" WU-den, aan degene die zich zonder beperkende banden in bevrijden. Hoeveel nuttiger en dienstiger is het dat soort zieken
ebed W" even aan God en in God aan de evenmens voor de te helpen hun w|I te versterken en hen ervan trachten te over-

9 9 ' ' d If h d 'h'd't Ii'kispriester geldt dan voortaan- 'Virtus in infirmitate perfioitur: (Gods) “"99", at Z9 5 "°°" ten 9 Zuwer e‘ "'9 °"m°9eJ i
kracht komt in de (menseIi)ke) zwakheid volledig tot uiting’; ’Wij V°|9<-1'15 de verklaring van de Apostel: ’GocI is getrouw: Hij za
dragen deze sohat in broze vaten, opdat duidelijk zou uitkomen, met t°e|ate'_" dat 9'1 b°"'e“ "W krachte" b°P"°efd ‘"°rdt' Met
dat die overgrote kracht van God afkomstig is en niet van ons’ de beP|’°e\""9 bepaat Hij reeds _het einde» Z°dat 9° Z9 kunt
(H Con 12, 9; || Con 4’ 7)_ doorstaan’ (I Cor. 10, 13). (Vert. ult A.A.S., 1954, ’bI. 181-182).

Als Z.H. Paus Paulus VI heeft gezegd de celibaatswet te zullen Vandaar ook, dat het 2de Vatikaanse Concilie, naast de aandacht
versterken, zal de Kerk naar wegen kunnen zoeken om effeotiever I die het vroeg voor de natuurlijke middelen, de nadruk legt op de
te voorkomen dat er ongeroepenen tot hun verkommering tot het beproefde ascese, als zijnde ook voor deze tijd noodzakeiijk, en
priesterschap geraken, of geroepenen telkens om dispensatie op het gebed, op het gebed van de priester zelf niet alleen, maar
vragen in hunfunotie. AI zal ook in de toekomst dit ideaal weer Qp dat van geheel de kerk om priesterroepingen en priestertrouw.
niet volledig worden bereikt, toch berust het op de onwankelbare Het Coneilie zegt namelijk Ietterlijk:
overtuiging van de Kerk, dat de genade niet alleen bouwt op de
natuur (hetgeen een te vermijden dualistische visie zou zijn), maar . . . . . . . dat zij (de priesters) de grote mysteries over-
00k helend on 9el’16'Z€I'1d Werkl in dé natuur; en di6 genade nu wegen waarvan hun celibaat een teken en een verwezeniijking
weigert God aan niemand die Hi_j eenmaal werkelijk riep, aIs deze ' is. Zeker, er zijn in de wereld van vandaag heel wat m-ensen
daar om vraagt (Concilie). Vandaar dat. Z.H. Paus Pius XII, z.g., die de volmaakte zuiverheid voor onmogelijk verklaren. Dat is
in zijn enoycliek ’Sacra Virginitas’ van 1954 verklaart: voor de priester een reden te meer om met nederigheid en

volharding, in vereniging met de Kerk, de genade te vragen
’Ofschoon evenwel de aan God gewijde zuiverheid een moei- van trouw, die nooit geweigerd wordt aan degenen die er om
lijke deugd is, kunnen degenen, die - nadat zij er ernstig over vragen. Dat zij ook de natuurlijke en bovennatuurlijke middelen
hebben nagedacht - edelmoedig op de uitnodiging van Jezus aanwenden die ter beschikking staan van allen. De regeis
Christus ingaan en die alles doen wat in hun vermogen ligt om die door de ervaring van de Kerk zijn beproefd, vooral die

~ ZU|k$ Te befeikeni die Zuiverheid en "WW V0|ma-kt be- van de ascese, zijn niet minder noodzakeiijk in de wereld van
waren. Want wanneer zij die maagdelijke of celibataire staat vandaag; dat de priesters ze weten na te komen. Dit: heilig
hebben aanvaard, zullen zij derhalve die genadegave van God Concilie spoort dus niet enkel de priesters maar eveneens
ontvangen door wiens steun zij hun voornemen kunnen v0|bI‘en- alle christenen aan die kostbare gave van het celibaat in ere
gen. Als er daarom some zijn ’die menen, dat Zij de gave Van te houden en God te vragen deze steeds in overvloed aan zijn
zuiverheid niet bezitten (ofschoon zij de gelofte aflegden)’, Kerk te willen verienen’ (Dekreet over het ministerie en het
Iaat hen dan niet beweren, dat zij in deze niet aan hun ver- Ieven van de priesters, no. 16).
plichtingen kunnen voldoen: Want ’God vraagt niet het onmoge-
lijke, maar met het geven van een voorschrift spoort Hij ons Niet de Iijd Ieidt CI6 Kerk, maar do Kerk Ieidt haar gelovigen
aan te doen wat je kunt en te vragen om wat je niet: kunt’ d00I’ de IUCIJ de Kerk m°e’E namelk de 'teke"e" van de “id,
(vlg. Sint Augustinus, Natuur en genade, Hoofdstuk 45, n. 50) verstaan om in de gedurig wisselende oultuurpartonen haar abso-
en Hij helpt, opdat je het kunt’ (Concilie van Trente, 6e zitting). lute, onveranderlijke, van Christus ontvangen waarden vruohtbaar
Aan deze troostrijke gedachte herinneren Wij ook degenen te doen zijn. Bij de opening op 11 oktober 1962 gaf Z.H. PHUS
wier wil door zenuwinstortingen is verzwakt en aan wier som- Joannes XXIII, z.g., als doel aan van het 2de Vatikaanse Concilie:
mi e doktoren - somti'ds ook katholieke - met als voorwendsel
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degschoonklinkende rjeden dat zij nameiijk niet zonder nadeel 'Het een-en-twintigste oeoumenisohe Concilie wil de volledige,
voor hun geestelijk evenwicht de zuiverheid kunnen bewaren niet-beknotte, onverminkte katholieke Ieer weergeven die - zij
_ 3| te gemakkelijk de raad geven zich van die verplichtinga te ‘ het niet zonder moeilijkheden en strijd - als het ware het gemeen-
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schappelijk erfgoed van de mensheid is geworden 	 Deze 
zekere en onveranderlijke leer, die men trouw dient aan te hangen, 
moet worden bestudeerd en uiteengezet op een wijze waar onze 
tijd om vraagt' (Vert. uit AAS., 1962, bl. 791-792), d.w.z. de wijze 
van verkondiging der onveranderlijke waarheden moet worden 
aangepast aan de tijdsomstandigheden, niet echter de inhoud van 
die evangelisatie zelf. Er gaan telkens weer stemmen op, die met 
een zekere verbittering antwoord wensen op de levensvragen, 
o.a. met betrekking tot de priesterlijke cellbeatsverplichting. 

Toen Paus Paulus op het concilie geen openbare discussie wilde 
aangaande de priesterlijke celibaateverplichtIng, voegde hij eraan 
toe, dat hij die wet met alle hem ten dienste staande middelen 
zou versterken en dat het celibaat iets geëigende was 'juist voor 
deze tijd'. Hij wees er verder herhaaldelijk op dat het getuigde 
van een verkeerde mentaliteit te menen dat de openheid naar de 
wereld - door het Concilie voorgestaan - zou betekenen: het 
sluiten van compromissen met die wereld. In zijn laatste Kerst-
rede zei hij b.v. heel duidelijk: 

... De Kerk is weer jong geworden. Zij voelt zich als her-
boren. En, Broeders, denken wij er hier even aan terug, aan 
die wonderbare en nieuwe ontmoeting die de Kerk met Chris-
tus mocht beleven, dank zij het Concilie. 
Denken wij eraan: niet door toe te geven aan dat 'verkeerd 
begrepen aggiornamento' dat Onze geëerde Voorganger, Joan-
nes XXIII, reeds betreurde (A.A.S. 1962, bi. 675), niet door er 
op uit te zijn de 'geest van de tijd' tot de hare te maken, niet 
door haar vertrouwen te stellen in de wankele leerstelsels van 
de profane wereld of zich te voegen naar een verkeerde men-
taliteit, daartoe gedreven door de waangedachte dat men wel 
mee moet met een stroming in de geschiedenis die niet tegen 
is te houden 	 maar door Christus in zichzelf proberen 
te herontdekken, door bewuster met Hem in contact te treden, 
kan de Kerk haar Kerstfeest vieren als een nieuw feest, al is 
het wederom een herhaling' (Vert. uit Osservatore Romano -
25 december 1965). 

De verwijzing naar A.A.S. 1962, bl. 675 geeft ons inderdaad de 
volgende rede die Z.H. Paus Joannes XXIII op 9 september 1962 
te Rome richtte tot seminarie-prefecten: 

'In Uw en Onze jeugd, geliefde Zonen, vormde de kwestie van  

de persoonlijke heiliging het punt van eer en vreugde. Niets 
anders mag degenen die in deze tweede helft van de twintigste 
eeuw geroepen worden tot het priesterschap meer ter harte 
gaan, bij de aanvang van het priesterschap niet alleen maar ook 
tijdens de periode van zijn bloei en rijping, daarbij overtuigd van 
de nutteloosheid van iedere apostolische inspanning welke niet 
uitgaat van een ziel in staat van genade, die naar de heiligheid 
streeft. 
Zorgt er verder voor de jonge mensen op weg te helpen de 
wereld waarin zij geroepen worden te leven en te werken, te 
leren kennen en begrijpen, hen daarbij lerende hoe zij alles 
wat de vooruitgang aan goeds, aan gezonds en moois te bieden 
heeft, dienen te heiligen. 
Maar dit wil niet zeggen, dat zij compromissen moeten aangaan 
met de geest van de wereld, en des te minder dat zij het belang 
van de versterving en de onthechting lager moeten gaan aan-
slaan. Een VERKEERD BEGREPEN AGGIORNAMENTO dat er 
zich enkel mee zou bezig houden het seminarieleven aangena-
mer te maken of de natuur al te zeer te vleien, zou een persoon-
lijkheid vormen die het tegenovergestelde is van die van Jezus, 
Priester en Slachtoffer. De moderne aanpassing aan de eisen 
van de tijd zal zich integendeel dienen te uiten in een diepere 
gelijkvormigheid met de persoon van Jezus, van Jezus gekrui-
sigd.. Men moet de seminaristen liefde bijbrengen voor de zelf-
verloochening van het kruis, opdat zij de omstandigheden van 
armoede , waarein de clerus zo vaak verplicht is te leven, weten 
lief te hebben, moedig van zichzelf afstand weten te doen en 
de vermoeienissen van het apostolaat te aanvaarden' (Vert. 
uit A.A.S., 1962, bl. 576). 

Zouden dergelijke zienswijzen van de 'progressieve' Paus Joannes 
XXIII, die de Concilievaders bij acclamatie heilig wilden verklaren, 
nu in het canonisatieproces de advokaat van de duivel in de kaart 
spelen? Wij geloven van niet. Diezelfde, door iedereen beminde 
Paus loannes hield op de Romeinse Synode, 26 januari 1960, een 
rede, waarin hij o.m. verklaarde: 

'In het bijzonder betreuren Wij het, dat sommigen, om iets van 
hun verloren waardigheid (van priester) te redden, aan een of 
ander fantasiebeeld toegeven en menen, dat de Katholieke 
Kerk ernaar streeft of het geschikt acht om af te zien van de 
wet van het celibaat, dat eeuwen lang een edel en rein sieraad 
van het priesterschap is geweest EN BLIJFT. De wet van het 
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schappelijk erfgoed van de mensheid is geworden . . . . . . Deze . de persoonlijke heiliging het punt van eer en vreugde. Niets
zekere en onveranderlijke Ieer, die men trouw dient aan te hangen, anders mag degenen die in deze tweede helft van de twintigste
moet worden bestudeerd en uiteengezet op een wijze waar onze eeuw geroepen worden tot het priesterschap meer ter harte
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celibaat namelijk en de zorg, die moet worden aangewend om 
haar ijverig na te komen, herinneren Ons altijd aan de histo-
rische en succesvolle gevechten van die tijden, waarin de Kerk 
van God tot harde strijd geroepen was en een drievoudige 
overwinning heeft behaald: want dat is het teken van de triomf 
van Christus' Kerk, nl. dat zij zich inspant om vrij, kuis en 
universeel te zijn" (vlg. Kath. Arch., 15de kg. no. 9 - 26 februa-
ri 1960, kol. 211). 

Men zou geneigd zijn zulk een verklaring voor 'onbarmhartig' aan 
te zien, als men niet wist dat ze afkomstig is van een Paus dle 
vriend en vijand 'de Goede' noemt; die door het ideaal werd ge-
grepen doch met ontroering besefte, dat idealen kunnen vervagen. 
'Weet u - zo sprak hij even te voren - weet u wat Ons leven 
dikwijls zozeer met kommer vervult? Er is een klacht over pries- 
ters' 	 die heengaan. En in zijn herderlijke bezorgdheid be- 
schrijft hij het leed dat laatstgenoemden zichzelf en de Kerk aan-
doen (Kath. Arch., ib.). 
'De historisch en succesvolle gevechten' welke de zorg voor de 
beleving van het celibaat in herinnering brengen, zoals Paus Joan-
nes zich uitdrukte, doen ons denken aan b.v. de 11de eeuw en de 
tijd rond de Reformatie, toen de beleving van de celibaatswet verre 
van voorbeeldig kon worden genoemd en de Kerk desondanks de 
verplichting juist toen met meer klem naar voren bracht. Inspireer-
de dit historisch feit Paus Paulus VI? 
in een pleidooi voor de wijziging van de celibaateWet (De Tijd, 26 
februari 1966, p. 6) doet L. van Wersch beroep op een artikel van 
prof. Haarsma in Tijdschrift voor Theologie (5e jrg. n. 3). 'Deze, 
zo zegt L. van Wersch, toont daar aan, dat het profetisch element 
- verkondiging en dienstbaarheid - wezenlijk behoort tot het pries-
terschap van het Nieuwe Testament, welke visie een accentver-
schuiving meebrengt in de beleving en uitoefening van het kerkelijk 
ambt. De botsing tussen het traditionele, sacramenteel-priester-
lijke en het moderne, profetische priesterbeeld is dan ook te zien 
als de oorzaak van vele moeilijkheden in de priesteropleiding, 
omdat men er nog niet geslaagd is het noodzakelijke, profetische 
element te integreren in het traditionele priesterbeeld'. 
Maar daar tegenover staat weer de recente verklaring van Z.H. 
Paus Paulus VI tot de Romeinse clerus op 21 februari j.l. naar 
aanleiding van de momentele 'onrust onder de geestelijken': 

'Vervolgens de vraag naar het wezen en de zending van het 
priesterschap. Wij antwoorden: de priester is op de aller- 

eerste plaats gewijd om het Eucharistisch Offer op te dragen, 
waarin hij - in de persoon van Christus en namens de Kerk -
op sacramentele wijze aan God het Lijden en de Dood van 
onze verlosser aanbiedt en er tegelijkertijd het voedsel van 
maakt van bovennatuurlijk leven voor zichzelf en de gelovigen, 
waarvoor hij alles moet doen om het in overvloed en op waar-
dige wijze uit te delen. De bediening van het woord en van de 
pastorale liefde dienen samen te vloeien in die van het gebed 
en de sacramentele handeling en moeten daaruit hun bezieling 
en kracht ontvangen' (Vert. uit Osservatore Romano - 21-22 
februari 1966). 

Een priester geeft zich met Gods genade in geloof en vertrouwen 
ze aan Chrisuts' dienst als het officiële gezag in de Kerk dat van 
hem vraagt, omdat hij gelooft en vertrouwt, dat de Kerk - als 
Christus' Bruid - het ze van hem vragen mag. In dat geloof en 
vertrouwen ontmoet hij de Heer: hij ia nooit alleen. De Heer Is 
met hem en met alle priesters, waarvoor Hij bad in Zijn hoge-
priesterlijke gebed: 'Heilige Vader, bewaar in Uw naam hen die 
Gij Mij gegeven hebt (Joh. 17, 11). 

Rome. 	 Drs. R. WILDENBORG, A.A. 
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te zien, als men niet wist dat ze afkomstig is van een Paus die februari 1966).
vriend en vijand 'de Goede' noemt; diedoor het ideaal werd ge-
grepen dooh met ontroering besefte, dat idealen kunnen vervagen. Een priester geeft zich met Gods genade in geloof en vertrouwen
’Weet u - zo sprak hij even te voren - west u wat Ons leven zo aan Chrisuts’ dienst als het offioiéle gezag in de Kerk dat van
dikwijls zozeer met kommer vervult? Er is een klaoht over pries- hem vraagt, omdat hij gelooft en vertrouwt, dat de Kerk - als
ters'. . . . 2. die heengaan. En in zijn herderlijke bezorgdheid be- Christus’ Bruid - het zo van hem vragen mag. In dat geloof en
schrijft hij het leed dat laatstgenoemden zichzelf en de Kerk aan- vertrouwen ontmoet hij de Heer: hij is nooit alleen. De Heer is
doen (Kath. Arch., ib.). ' ' met hem en met alle priesters, waarvoor Hij bad in Zijn hogs-
‘Dehistorisch en succesvolle gevechten’ welke de zorg voor de priesterlijke gebed: ’Heilige Vader, bewaar in Uw naam hen die
beleving van het celibaat in herinnering brengen, zoals Paus Joan- Gij Mi] gegeven hebt’ (Joh. 17, 11).
nes zich uitdrukte, doen ons denken aan b.v. de 11de eeuw en de

~

tijd rond de Reformatie, toen de beleving van de celibaatswet verre Rome. Drs. R. WILDENBORG, A.A.
van voorbeeldig kon worden genoemd ende Kerk desondanks de
verplichting juist toen met meer klem naar voren bracht. lnspireer-
de dit historisch feit Paus Paulus VI?
in een pleidooi voor de wijziging van de celibaatsvvet (De Tijd, 26
februari 1966, p. 6) doet L. van Wersch beroep op een artikel van
prof. Haarsma in Tijdschrift voor Theologie (5e jrg. n. 3). ’Deze,
zo zegt L. van Wersch, toont daar aan, dat het profetisch element
- verkondiging en dienstbaarheid - wezenlijk behoort tot het pries-
terschap van het Nieuwe Testament, welke visie een accentver-
schuiving meebrengt in de beleving en uitoefening van het kerkelijk
ambt. De botsing tussen het traditionele, sacramentee|-priester-
Iijke en het moderne, profetisohe priesterbeeld is dan ook te zien
als de oorzaak van vele moeilijkheden in de priesteropleiding, 1 in
omdat men er nog niet geslaagd is het noodzakelijke, profetische
element te integreraen in het traditionele priesterbeeld’.
Maar daar tegenover staat weer de recente verklaring van Z.H.
Paus Paulus VI tot de Romeinse olerus op 21 februari j.|. naar
aanleiding van de momentele 'onrust onder de geestelijken’:

’Vervo|gens de vraag naar het wezen en de zending van het
priesterschap. Wij antwoorden: de priester is op de a|Ier- 5
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zo denkt, wat moet het dorre dan denken’. Ik zal de inhoud van
deze interessante gedaohtenwisseling niet weergeven. Het gaat om
iets anders. In het begin van het artikel staan de volgende woor-
den: "Het evangelie spreekt over een Ieeg graf. Is dit een teit of
een sprookje? l\/laar tegelijk hebben we het vage gevoel, dat zo’n
harde vraag, hoe nuchter en tereoht ook op een of andere manier
langs mijn geloof heen gaat. lk ben toch niet gaan geloven van-D. d . .. .iep on er de indruk hadden Wl_j geluisterd naar de Mattheus leeg graf Dat te gek ZU,n’_a|S ik daarvan af

passion van Bach. Plotseling werd ik mij bewust, dat een geioofs- han M. I f . . |..k Id. b . ,

leven waaruit deze ontroeringen konden gewekt, vvaardoor der- 999- UH 96 O0 IS elgen U een gewe ige ge eurtenis etc.

gelijke bewogen inspiraties konden evoed worden, niet alleen 9. . .

ver aohter ons lag, maar in deze wergeld van no ondenkbaar zou vemnderstel dat deze kwestle nu "speélde In 1963 Voor de Am‘
zijn. Zo althans scheen het mij toe. ik heb noch de kennis, noch Sterdamse re'Chtban.k’ dan zou de hale "'b"'T‘e' gevulq met rasechte
de bevoegdheden, noch het reoht daarover een oordeel uit te Mokummers (,en met met Vawtheologen) In bewegmg komen ,e,n

spreken. Een team van geleerden, vak-psychologen, vaktheo- S°“"99““’_ef“ datnlege _graf he_e_ft er We] mee te maken' Daar
logen en oultuurhistorioi zouden er de handen aan vol hebben, om gaat het Jwst OW‘ Het "“°@!e"_Jk: _da:E Vakimeologen het den!(e_n

van de eenvoudige gelovigen primitief noemen, maar deze primi-t kl t ' h ' f I ' h 9

e ver aren Wa eruzlc nu memes a Speet In art en geest. Van tief denkenden krijgen bij deze hooghaarlemmerdijkse wijsheid het
h d'b..ht|d hl O H J Cht

en le V e U ensver aa van nze eer ezus HS Us v gevoel dat ze met een kluitje in het riet gestuurd worden.(passio Domini Nostri Jesu Christi, zoals de oude Iiturgie het
I h. . .. ..

p eC Hg u|tdrukte)' Z g krmsch bekukw Voor veruit het grootste deel van de miljoenen katholieken in de

lk weet er geen ander woord voor: lk hoop dat dit niet verkeerd W9"9|d i9 h9t I999 Qraf h9t b9V\/U9 dat Christus Zi9hZ9|f uit 99
k -S dood heeft opgewekt omdat het volgens het evangelie uitgeslotenge ozen |.

' is, dat het Iijk is weggehaald.
Wie enigszins de literatuur bijgehouden heeft, kent de termen
’ontmytho|ogiseren’, ’projectie’, 'identificatie’, ’integratie’, ’sym- Als vak-theologen en geleerden dit in het midden willen Iaten,
bool’, ’|ibido’, *’imago’ en dgl. Ze nemen de evangelie-verhalen zullen ze duidelijk moeten maken waarom. De vraag waar het lijk
onder de Ioupe. Men constateert dat er van een Ievenbeschrijving - als het niet ten leven is gewekt - dan wel is gebleven, kan de
van de historische Christus geen sprake is. Daarna kan men alle z.g. gewone man niet onversohillig Iaten.
kanten uit. Hij heeft in het geheel niet bestaan. Hi] heeft vvel be-
staa maar de Christus van het Christendom is de wensdroom GP dit °99"b|ik m°9$t ik d9"1k9n aan b99" K°9k99k» di9 0‘/9'.’i99n9FL

Van die na hem kwamen em . met de nouvelle-theologie niets uit te staan heeft. Al reeds op de
avond van de uitslag kwamen de verliezers van de grote partijen

De grootste massa van het z.g. kerkvolk leest dit alles - wat en anderen tot de oonclusie, dat ze hun politieke geleerdheid
eigenlijk, althans voorlopig, thuishoort in de studiekamer van de niet hadden weten te verkopen aan de kiezers, die minder ge-
theoloog - met verbazing en ergernis zonder er iets van te be- leerd warren. Ook een doodeenvoudige huismoeder kiest. Ook een
grijpen. doodeenvoudige kathoiiek geiooft. En als de geleerden menen

hun twijfels, onzekerheden en kritiek onder de mensen te moeten
Diezelfde Goede Vrijdag-morgen Ias ik in de N. Linie een artikel brengen, moeten Ze zich maar tramen in pOpu|aire taa| 5.1 |a

van drs. J. Arts over de Verrijzenis. Hij heeft een onderhoud ge- Koekoek
had met drie vak-theologen, waarvan drs. A. de inhoud weergeeft. -

Dre. Arts laat in zijn artikel drie vakgeleerden aan het woord en
HU V99“ Zi9h t999n9\/9F d9Z9 Vakm9"$9n als 99" man ’Z0"deF citeert letter|i_jk; ’Er staan daarbij beschouwingen die zo vaag en
W9t9"$9haI9’ (Pa9- 16, N-|-~ 9 aP"i|)- lk d<3Ch’E='A|$ h9t 9F°9n9 h°U’f nevelachtig zijn, dat je nog beter zonder mistlampen de weg vindt
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bij een zware mist, dan bij deze theologisch mistbanken, die nog 
geen zicht geven binnen de tien meter. 

Lezers van de N. Linie zullen zich herinneren, dat ik herhaaldelijk 
zonder enige pretentie en met alle bescheidenheid heb geklaagd 
over de stelselmatige en gewilde verwaarlozing van de z.g. 'fun-
damentales', d.w.z. de op louter verstandelijke inzichten gevestig-
de theologie. 

Het verstand gaat aan het geloof vooraf. Men bespotte Pater 
Otten O.P. met zijn antwoord op kwellende vragen, maar deze 
geleerde dominicaan was wijs genoeg om te begrijpen, dat het 
kerkvolk op zijn manier toch nuchter en kritisch toekijkt. 

Hogere wiskunde verstaat het niet, maar wel en wet ze terug-
krijgen van een briefje van tien gulden. Als iemand met sublieme 
wetenschappelijkheid het lege graf meent te kunnen bagatelli-
seren, heeft hij voor het z.g. gewone volk afgedaan. Het voelt 
zich 'genept'. 

Het is een al te doorzichtige spitsvondigheid om te zeggen 
gelooft toch niet om een leeg graf' - even onzinnig-spitsvondig 
als wanneer iemand zou zegger, Je gelooft toch niet om die 
vodjes papier, waarop de Evangeliën geschreven werden'. Het 
heeft wel degelijk iets te maken met wat er op deze al lang ver-
loren vodjes papier stond, zoals het ook te maken heeft niet wat 
in het graf had moeten zijn, en er niet in was. 

De theologen, die dergelijke nevelachtigheden als mistbanken ver-
spreiden, zouden beter eerst bij boer Koekoek in de leer kunnen 
gaan. 

De welwillende lezer zal nu wel op mijn woord willen geloven, dat 
ik grote bewondering heb voor de wetenschap en de geleerdheid 
van de geleerden, van wie ik nog iedere dag leer, maar niet voor 
de wijze, waarop ze hun wetenschap aan de mensen brengen. 

Ze brengen wel brood, maar ze breken het niet. 

Ik hoop dat niemand van hen zich beledigd voelt, want dát heb 
ik echt niet bedoeld. 

HENRI de GREEVE, pr. 

TOUT VA TRES BIEN, 
MADAME LA MARQUISE 

PRO- OF AGRESSIEF? 

Het is te verwachten, dat de opzienbarende rede van mr. drs. L 
Meijers, officiaal van het bisdom Den Bosch, in en buiten Neder-
land heel wat deining zal veroorzaken', aldus De Tijd van 15 juni 
in een Vrijmoedig Commentaar. Dit dagblad vat de inhoud van de 
op de jaarvergadering van St. Willibrord, 11 juni gehouden, rede-
voering nog eens samen. 

De Kerk heeft niet het recht een eigen openbare rechtsorde te 
handhaven, naast of zelfs boven de civiele rechtsorde 	 
Zij heeft niet het recht een huwelijk geldig of ongeldig te ver- 
klaren 	 Een burgerlijk huwelijk moet zij als zodanig geldig 
verklaren met voorbijzien van de door haar - we derrec h- 
t e I ij k - gestelde normen 	 Ook de geldigheid van bur- 
gerlijke echtscheiding heek de kerk te erkennen 	 Zij mag 
het recht de sacramenten te ontvangen niet onthouden aan 
hen, die door de huidige kerkelijke wet daarvan zijn uitge- 
sloten 	 Deze wetten hebben volgens Meijers geen rechts- 
kracht 	 De Kerk kan geen voorwaarden stellen voor de 
geldigheid van een huwelijk, wanneer volgens de burgerlijke 
wet alles in orde is 	 Dergelijke voorwaarden zijn in ge- 
weten niet bindend 	 

Ziezo. Hoog Kerkelijk gezag van het Bossche Bisdom heeft ge-
sproken, vanaf de apostolische stoel der St. Willibrord-vereniging. 
Dwars tegen 'Rome' in. Er is geen woord Frans bij. Causa finita?? 

'Meijers' visie is reeds een 'bevrijdend geluid' genoemd, dat aan-
sluit bij het Concilie' - zo commentarieert de Vrijmoedige blijmoe-
dig. Ondanks het feit, dat de officiaal zijn nieuwe leer openlijk 
en positief als de juiste predikt zonder een zweem van twijfel, 

zoekt hij kerkrechtelijk onderdak in canon 15, die bepaalt, dat 
een wet niet bindt, wanneer daar twijfel over bestaat. Dat het du-

blum jurk canon 15 andersoortig is, dan Meijers voorwendt, 
wéét hij natuurlijk wel. Zijn 'twijfel' is het dubium mere specula-
tivum, slechts bespiegelende twijfel, over de vraag of de kerke- 
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bi] eenzpl/vare mist; dan bcilj deze theologisch mistbanken, die nog
geen ZIC t geven innen e tien meter.

MADAME LA MARQUISE
Lezers van de N. Linie zullen zich herinneren, dat ik herhaaldelijk
zonder enige pretentie en met alle bescheidenheid heb geklaagd A

over de stelselmatige en gewilde verwaarlozing van cle z.g. 'fun- PR()_ QF A(;|qE35|E|=-_>
damentales’, d.w.z. de op louter verstandelijke inzichten gevestig-
de theologie.

A Het is te verwachten, dat de opzienbarende rede van mr. drs. L.
H d h I f f M b P Meijers, officiaal van het bisclom Den Bosch, in en buiten Neder-

e Vers an gaa aan e 99 0° \/Cora‘ en espctte ater land heel wat deining zal veroorzaken’ aldus De Tijd van 15 juni
Otten OP‘ met zun antwoord Op kweuende Wager“ maar deze in een Vri'moedi Commentaar Dit da blad vat de inhoud van de
geleerde dominicaan was WUS genoeg Om te begrupen’ dat het op de jaaivergaolgering van St. 1/Villibrogd, 11 juni gehouden, rede-kerkvolk op zijn manier toch nuchter en kritisch toekijkt. voering nog eens Samen

Hogere Wiskunde Verstaat het met’ maar Wei en Wét ze teru9_ 1 De Kerk heeft niet het reoht een eigen openbare rechtsorde tekrijgen van een briefje van tien gulden. Als iemand met sublieme A 1 handhaven naast of Zehcs boven de Civiele rechtsorde

We*e“S‘;ha$fi'Flkhe‘d tie: lege graf meen‘ tef kgjnnen gagateuv t Zij heeft nlet het reoht een huwelijk geldig of ongeldig te ver-
S_er:':" eneee U voor e 2'9" 9¢W°“e V0 a 99 aan‘ et Voet klaren . . . . . . Een burgerlijk huwelijk moet zij als zodanig geldig
z'C 9 p ' verklaren met voorbijzien van de door haar - we d e r re c h-

l" - . . . . .. " " i -
a~ te om te de 5.2;,

gekmft toch met Om een Ieeg graf, ' even Onzinm9_SpitSVOndi9 het reoht de sacramenten te ontvan en niet onthouden aan
l "d :J1lfh‘d'  . .. ..9

aSd_Wannee_r 'eman Z0: zgggen |___e 9e Ooht toe meg 0',“ H hen, die door de huidige kerkelgke wet daarvan znn u|tge-
V0 Jes pamer’ Waarop e Vange '6“ gesc raven Wer en‘ e sloten . . . . .. Deze wetten hebben volgens Meijers geen rechts-
heeft wel degelijk iets te maken met wat er op deze al lang ver- kracht De Kerk kan een voorwaarden Steuen de

[Orin Vodjfsh pjpier Stondj Zoals het_0ok te maken heeft met Wat geldigheid van een huwelijlg, wanneer volgens de burgerlijke
m et gra a moeten zun’ en er met m Was‘ wet alles in orde is . . . . .. Dergelijke voorwaarden zijn in ge-

t ‘ tb' d d . . . . ..
De theologen, die dergelijke nevelachtigheden als mistbanken ver- We en me In en
spreiden, zouden beter eerst bij boer Koekoek in de leer kunnen Zieza Hoog Kerkemk gezag het Bossche Bisdom heeft

9aan' ' sproken, vanaf de apostolisohe stoel der St. Willibrord-vereniging.
Dwars tegen ‘Rome’ in. Er is geen woord Frans bij. Causa finita? ?

De welwillende Iezer zal nu wel op mgn woord willen geloven, dat
ik grote bewondering heb voor de wetenschap en de geleerdheid ,Mei.erS, Visie is reeds ,beVri.dend geluid, genoemd, dat aan_

Van de geieerden’ Van W'e ‘k no? ‘edema gag leer’ maar met voor sluit bij het Concilie’ - zo commentarieert de Vrijmoedige blijmoe-
de Wuze’ Waarop Ze hun Wetensc ap aan e mensen rengen dig. Ondanks het feit, dat de officiaal zijn nieuwe leer openlijk

en positief als de juiste predikt zonder een zweem van twijfel,
zoekt hij kerkrechtelijk onderdak in canon 15, die bepaalt, dat

. ~ . . . een wet niet bindt, wanneer daar twijfel over bestaat. Dat het du-
lk hoop dat niemand van hen zioh beledigd voelt, want dat heb bium .uriS 15 andersoortig is’ dan Meuers Voorwendti
. . J

‘k echt met bedoeld wéét hij natuurlijk wel. Zijn 'twijfel’ is het dubium mere specula-
|-|EN|q| de GREEVE, pt tivum, slechts bespiegelende twijfel, over de vraag of de kerke-

Ze brengen wel brood, maar ze breken het niet.
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lijke huwelijksbepalingen al of niet strijdig zijn met de geest van lijkheid, toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid hangt af van onze
het concilie. Wij zijn zeer benieuwd naar de practische toepas- feitelijke samenleving.
sing van canon 1573, par. 5: adveniente autem novo Episcopo . De vraag is, of het daarin al dan niet past - en niet of het de
indigent confirmatione . . . . .. een of ander persoonlijk al dan niet goeddunkt.

1\/laar ja, als je de machtige St. Willibrord-vereniging achter je Als wij het goed begrijpen zou Pater van der Marck, die zijn
hebt . . . . . . beweringen autoriteit tracht bij te zetten door ’Schema 13’ cursief

tussen zijn tekst te laten drukken, dus andere eisen (foei, wat een
vvoord) willen stellen b.v. aan Sodoma en Gomorra, dan aan b.v.
Lutjebroek.

,'|\|auwe|ijks iets verstandigs" De Pater weet natuurlijk overigens ook wel, dat ’voor-echtelijk
geslachtelijk verkeer’ een nogal misleidende uitdrukking is als het

D Volkskr nt van 16 ‘uni laat de theologische moralist Dr. W. ever tienere Qeet-_WeeF_em neemt hi] het _beeetJ'e niet eeT|Uk bi] dee a _|

van der Marck aan het Woord Over de vraag. '\/vat doen We met naam? Want als 1I|€8I’1I_|€S voorbehoed-middelen plegen te gebru|-
I 1voorbehoed-middelen voor onze tieners.’ Een actuele kwestie, nu E ken» komt dat Vee|e| neer OP Pe|Y9emie en Pelyendriei ZU het de“

binnenkort het wetsvoorstel aan de orde komt - van een katho- Zendel" eetee \/en de |3U"9e1'|Uke Ste'"'d- De Peter '3 teeh Qeen
. . 7

Iieke minister en een katholieke staatssecraris - om de ver- Vreemdehng ""1 Jeruee|em-
spreiding en de propaganda van kondooms etc. te bevorderen Het Weerd me"ee| of mere?" Pest tegenweerdig niet meer in de

d lth I d M k ebruikt het dan ooken de gebruikers efficient voor te lichten. me" Ven een merea ‘ ee 0°95 V- - are 9

Speciaal de vraag ’moet de Regering Cals ook de tieners volledig meer eenmee|» n-|- Wenneer hil hi] komt tet het deel \/en Z11“

mee laten profiteren?’ is aan de orde. En daarmede ook het zoge- beeeheuwingeni
naamde ’voor-echtelijke geslachtsverkeer’.
Wij citeren uit Dr. v. d. I\/|arck’s teleologische beschouwingen; ' ’het "a5t|e99e" Va" ee" (minimumueeijd 5" de "ieuwe Wet

betreffende de middelen tot geboorte-regeling lijkt ’immoreel’.’

’Een beroep op Christus maakt ons niets wijzer omtrent de
goedheid - of kwaadheid - daarvan . . . . . . Naar de hemel staren Tableau
helpt ons ook hier niet . . . . . . Er is geen christelijk of katholiek
standpunt in deze zaak . . . . .. Het gaat om een menselijk pro-
bleem, ten opzichte waarvan in beginsel niemand méer com-
petent is dan een ander . . . . .. Het zou dus volkomen mis-
plaatst zi'n hier een christelijk of katholiek of welk ander .
groepsstaJndpunt te gaan innemen . . . . .. Het is niet te zien, R ouders In opstand
hoe men vanuit het ’wezen’ van de menselijke seksualiteit .. H b

I .e kunnen aéiden of tegen VOOr_eChte|U.k et egint een b€€’E_|G te rommelen rond het godsdienst-onderwgs,conc us: s 1 _

I , zowel op lagere als op middelbare scholen. Het meisjeslyceum teges achtsverkeer.
Amsterdam ontsloeg P. J. Vrgburg s.1. als godsdienstleraar. Pater

Hoewel er rinci ieel ,vo|gens Dr. v. d. Marck, ’nauwelijks iets Verheyen e-J1 Werd ale Qededienetlereer Van het lgnatiueeeuegep P
verstandigs over te zeggen valt . . . . .. mag men volgens hem het °nte|e9e“ deer de 9Ym"ee'um""eete" DR A- |\/|ei'X S-J-, maal’ C19

voorkomen of toelaten van voor-echtelijk geslachtsverkeer niet everetee hebben P- Ve'”heYe'"' ePnie'~'W ae"9ee1Ie|d en F9<3t0F MGFX
I t aan ieders inVa| of Wmekeur» zelf kreeg nu zijn congé. Ook op het St. Nicolaas-lyceum aldaar isover a en .

pater V_ d_ Marck ver\,0|gt. herrie. Delouders beginnen zich te roeren en uiten zich publiek.
. Paters redigeren ingezonden stukken voor ’open’ en ’vo|\/vassen’

de mogelijkheid of onmogelijkheid, wenselijkheid of onwense- katholieken.
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DRIE PERSONEN??? 

Ons aller bron van Christelijke Geest heeft het merendeel der 
Nederlandse katholieken op Drievuldigheidszondag willen waar-
schuwen voor het eventuele misverstand, dat er werkelijk drie 
Goddelijke Personen zijn in één natuur - want ze Iaat de volgende 
tekst voorafgegaan: 

De teksten van deze zondag bewijzen niet, dat er één God is in 
drie personen, maar verheerlijken God, die zich openbaarde 
als Vader, Redder en Levendmaker'. 

Neen, ze 'bewijzen' het inderdaad niet, maar ze houden wél de 
belijdenis in. En heeft 'men' die niet handig verdoezeld? 

Arme Ruygers, 

De arme, zeereerwaarde Katholieke-Univensiteltaprofesaor Ruygeraverkleer-
de uitlens het geboorteheperkende T.V.-forum op 19 juni, dat hij zich 
„doodgeschrokken" was, toen hij even ven tevoren op de door de 
Vara opnieuw vertoonde KRO.-film had gezien (en gehoord) dat een In-
diaeche bisschop het dorst te bestaan alsnog het alsnog geldende officiële 
katholieke standpunt te verkondigen — nota bene dwars tegen het of-
ficiële standpunt van de Nederlandse Katholieke Omroep IN In Dei nomina 
felioiter, dat moest toch niet mogen' 
Overigens liet het hooggeleerde forum alle kijkers volkomen in de mist 
over het raadseltje. Als Nederland al zo verschrikkelijk overbevolkt le, 
waarom worden er dan Spanjaarden, Portugezen, Italianen, Turken, Marok-
kanen enz. — totaal nu al 53.000 — „geronseld" om te voorzien in het 
nijpend tekort een werkkrachten?? 

Neen, er is in Nederland niets, maar dan ook niets aan de hand. 
Alles wel aan boord. Tout va très bien, Madame la Marquise. 

1. A. 

Zijn TI :,...11E5 houdbaar? 
Over deze kwestie schrijft mej. Anne Biegel op 25 mei 1966, in 
de 'Tijd'. Het blijkt weer eens hoe ondoordacht (over deze kwes-
tie) kan geschreven worden. Ondoordacht, omdat met het slot 
meestal het pauselijk slot wordt bedoeld. Voordat men dus kan 
menen, dat deze clausuur kan worden opgeheven, dient men toch 
eerst rekening te houden met wat de draagwijdte van het slot 
betekent, door de besluiten van de H. Stoel en van het laatste 
Concilie. De schrijfster meent, dat serieus naar vernieuwing zoe-
kende kloosters het slot moeten doen verdwijnen. Nu zoekt, zoals 
velen toch wel weten, een contemplatief klooster alleen naar 
inwendige vernieuwing van de vereniging met God. Alleen de 
Kerk voorziet in deze behoefte door de handhaving van het slot 
en andere middelen. 
Welnu het Concilie heeft op 26 oktober 1965, met de bekrachtiging 
van de Paus, het volgende besloten: 'De pauselijke clausuur voor 
zuiver contemplatieve monialen moet van kracht blijven.' De 
waarheid is deze, dat een contemplatief klooster met pauselijk 
slot, in België, de opheffing van de clausuur heeft gevraagd, korte 
spanne tijds geleden. Deze aanvrage is geretourneerd met een 
bijliggende weigering. Overigens wenst het overgrote deel van de 
monialen het privilege van het slot te behouden. 
Verder is een twintigtal jaren geleden het, toen opgeheven pause-
lijk slot, gedeeltelijk op verzoek van de contemplatleven zelf, weer 
ingevoerd. Bij die gelegenheid heeft de Paus voor de monialen 
van heel de wereld twee radio-boodschappen uitgestuurd, waarop 
hij de grote geestelijke waarde van de contemplatieven op ma-
gistrale wijze uiteenzette. Als mej. Anne Biegel die pauselijke 
stukken had bestudeerd en gelezen, dan had ze vermoedelijk haar 
artikel niet gepubliceerd. Immers ze nodigt de contemplatieven 
Juist uit om datgene te doen, wat de Paus haar afraadt. Ze zou dan 
verder zien, dat het contemplatieve leven heel iets anders be-
oogt, dan ze in haar schrijven voorstelt. Het ligt hier niet in de 
bedoeling daar verder op in te gaan. 
Laten we liever de uitverkorenen van God, die hun roeping be-
grepen hebben, met rust. Deze uitverkiezing, door de goddelijke 
Liefde bewerkstelligd, heeft veel groter waarde dan alle andere 
werken waartoe we, in de Kerk kunnen geroepen worden. Dit dan 
nog te meer, omdat die roepingen zo zeldzaam zijn en daarom 
juist zo dierbaar aan het liefdevolle Hart van Christus. 
Bevel. 	 Ir. W. A. MOLENGRAAFF,ss.cc. 
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DRIEPERSONEN??? haudbaar?
One aller bron van Christelijke Geest heeft het merendeel der
Nederlandse katholieken op Drievuldigheidszondag willen waar-
schuwen voor het eventuele misverstand, dat er werkelijk drie
Goddelijke Personen zijn in één natuur - want ze Iaat de volgende
tekst voorafgegaan:

De teksten van deze zondag bewijzen niet, dat er één God is in
drie personen, maar verheerlijken God, die zich openbaarde
als Vader, Redder en Lev-endmaker’.

Neen, ze ’bewi_izen’ het inderdaad niet, maar ze houden wél de
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GEWETENS-VRIJHEID 
Het is een groot goed, dat Vaticanum II zich duidelijk heeft 
uitgesproken voor godsdienstvrijheid. Elke mens heeft er recht op 
die godstdienstvrijheid te belijden, die hij voor zijn geweten de 
ware godsdienst acht. Door deze openlijke erkenning wordt im-
pliciet ook de vrijheid van geweten erkend. Nu wil het ons echter 

• voorkomen, dat er er maar weinig begrippen zijn, die zo gemak-
kelijk tot misverstand aanleiding geven als juist het begrip: 
gewetensvrijheid. 
WIJ menen, dat daarvan de diepste grond is, de onklaarheid 
omtrent datgene wat men onder geweten moet verstaan en wat 
onder vrijheid. Wij zullen ons hier beperken tot het geweten. 
Wat geweten ie, lijkt op het eerste gezicht voor eenieder duidelijk 
te zijn. We voelen zelden behoefte om ons nader te verklaren, 
wanneer wij in gesprek of dispuut dat woord gebruiken. De 
katechismus, daterend uit 1948 en gebruikt tot 1965, kent de 
vraag: Is de biecht goed, als men na een ernstig gewetensonder-
zoek een doodzonde vergeten heeft; verder noemt hij ais tweede 
punt dat nodig is als we gaan biechten: ons geweten onderzoeken, 
en daarbij sluit dan de vraag aam hoe onderzoeken we ons 
geweten. We vinden echter nergens een omschrijving van wat 
nu eigenlijk geweten is. Men veronderstelt dus blijkbaar, dat zelfs 
kinderen van de lagere school weten, waarover het in deze vraag 
gaat. En toch, wanneer wij ons de vraag stellen: wat is nu eigen-
lijk het geweten, dan stuiten we op niet geringe moeilijkheden. 
We weten als het ware 'van nature' wat geweten zo ongeveer is. 
Maar wat verstaan we nu precies onder geweten? 
Op het woord afgaande is het duidelijk, dat ge-weten iets met 
weten hoeft te maken; even duidelijk Is het, dat het om een heel 
speciaal weten gaat. We weten spontaan, dat we niet tegen ons 
geweten mogen handelen; we voelen ons derhalve spontaan aan 
ons geweten gebonden en wel met betrekking tot zedelijk han-
delen. We ervaren bovendien, dat ons geweten aanspoort, oor-
deelt en veroordeelt. Het maakt ons rustig, wanneer het ons niets 
heeft te verwijten, maar brengt ons in grote onrust door ons te 
achtervolgen na een slechte daad. Het geweten kan fijn en grof 
zijn, het kan ook zo goed als helemaal afstompen. Het kan met 
betrekking tot bepaalde zedelijke waarden gevoelig zijn en met 
betrekking tot andere tamelijk onverschillig of zelfs onkundig. 
Het ken geheel of ten dele dwalen, zich in bepaalde punten ge- 

durende kortere of langere tijd meer of minder ernstig vergissen. 
Maar hoe dwalend het geweten ook moge zijn, toch blijkt, dat 
de grondwet van heel de moraal: het goede moet worden gedaan 
en het kwade moet vermeden worden, een beginsel is, waar ook 
het geweten Onder staat, welk beginsel echter niet eerder gekend 
wordt dan juist in een uitspraak van het geweten. 
Elke gewetensuitspraak leert ons derhalve, dat het geweten zelf 
zijn diepste norm niet in zichzelf draagt, maar dat het van buitenaf 
genormeerd wordt, d.w.z. vanuit 'iets dat het geweten zelf niet is. 
Vervolgens blijkt, dat in het hanteren van deze norm het geweten 
afhankelijk is van hetgeen de mens door milieu, opvoeding en 
belering leert kennen én waarderen als zedelijk goed of kwaad. 
Wat dan het geweten van de mens ook moge zijn, in alle geval 
is dit zeker, dat het geweten in de mens een schier ondoor-
grondelijke werkelijkheid is, even ond000rgréndelijk .als het ver-
schijnsel mens. Het geweten blijkt toegankelijk te zijn voor allerlei 
indrukken en van zichzelf uit geschikt tot groei en ontwikkeling 
evenzeer als tot scheefgroei en degeneratie. 
De conclusie uit dat alles lijkt ons te zijn, dat het geweten vóér 
alles vorming nodig heeft, een vorming die 'eigenlijk nooit af is. 
'Vergissen is menselijk' zegt het spreekwoord; dat• .geldt ook voor 
het menselijk geweten. 
Nu is het ongetwijfeld een verheugend feit, dat men tegenwoordig 
in allerlei toonaarden hoort beweren, dat de mens op eigen ver-
antwoordelijkheid moet leren beslissen. Het is nog verheugender, 
dat velen dat ook metterdaad doen. Maar hét is angstwekkend 
te moeten constateren, dat velen nu ook - althans naar het uiter-
lijk - z6 zeker van hun eigen gewetensuitspraken blijken te zijn, 
dat van enige afhankelijkheid van anderen geen sprake meer,  is; 
men weet het zelf. Velen schijnen er zelfs afschrik van te hebben 
ook maar het minst in hun gewetensuitspraken door anderen be-
invloed te worden, met name door hen die in gezag gesteld zijn. 
Dat de Kerk ons in geweten binden kan, is een moeilijk tee-verj 
teren waarheid geworden. Toch menen wij, dat er eerder dan ,het 
individuele geweten zo iets bestaat als een collectief geweten, dat 
in de bijzondere gevallen naar de Juiste toepassing van de alge-
mene zedelijke norm moet zoeken onder leiding van het wettig 
gestelde gezag. 
Waar dat genegeerd wordt, kan deraillement niet uitblijven. 

Zeist 	 P. STEENWINKEL S.l. 
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Chanson Triste 
Hier volgt een brief welke tot een (bekend) universiteitsprofes-
sor werd gericht en die wij met goedvinden van adressant en 
geadresseerde publiceren. Het daarin geschetste 'klimaat' is 
typerend voor de huidige droevige periode in de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis. 

Hooggeachte professor. 

Hoewel ik U volgende week toch spreek, wil ik U toch graag 
schrijven, want in mijn geloofsbeleving voel ik mij op dit moment. 
ontstellend verlaten. Er zijn de laatste tijd meer van zulke mo-
menten geweest, en maar al te goed begin ik mij bewust te wor-
den, waar een der hoofdoorzaken van dit euvel ligt. Daartegen-
over staat, dat ik ook dagen ken, waarop ik rust en blijheid door 
mijn geloof mag ervaren. Oorzaken daarvan zijn heel verschillend: 
soms kan die fust komen, omdat ik gewone alledaagse groot-
stadsmensen in het Ruhrgebied het haastig straatgedoe zie on-
derbreken, om even in een centrumkerk eerbiedig neer te knielen 
voor het geëxposeerde Allerheiligste; ook overstroomde mij een 
blijheid om de rijkdom van mijn katholieke geloof, toen een jonge 
evangelische theoloog in een Noordduitse industriestad, mij de 
schoonheid van de katholieke liturgie beschreef en zijn woorden 
met daden bevestigde, door mij een lutherse kerk binnen te voe-
ren, waar zeer waardig en ingetogen, in de geest van de Augs-

burgse Confessie, het Avondmaal werd gevierd, strikt volgens de 
regels van katholieke liturgische boeken, gebruik van het latijn 
incluis. 
lk zou mij graag eens willen uitpraten over drie ervaringen, onder-
gaan in het tijdsbestek van één week. Die week begon zaterdag 
avond 19 maart. Ik ben met de Stille Omgang meegeweest. 
Toen ik in Amsterdam studeerde, had ik ruim gelegenheid aan de 
Omgang deel te nemen. Ik deed 't niet; sprak 't mij niet aan?; was 
ik er te lui voor? Nu, tien jaar later, zag ik een affiche hangen In 
een sigarenwinkel en impulsief handelend, heb ik een tientje over 
de toonbank geschoven; ik had mijn treinkaartje. Op dat moment 
realiseerde ik mij heel goed, dat het kopen van dit kaartje een 
daad van protest was, tegen de schaamteloze wijze waarop hier 

door sommige priesters wordt omgesprongen met het Eucharis 
tisch Brood en tegen de bespotting van het authentiek katholiek 
denken daaromtrent, door diezelfde verwarring-stichtende lieden. 
Het allereerste moment die zaterdagavond was een verrrassing. 
Een kerk vol mannen; gewone mannen die er een volle week wer-
ken op hadden zitten; eenvoudige mensen uit de Limburgse dor-
pen; mensen die misschien maar eens per jaar in de trein zitten 
en deze nacht beleven als dé getuigenis van trouw aan hun Kerk 
en geloof. Heel deze mannentroep was gekleed op een wijze, ge-
heel in verhouding met de aard van de daad die zij gingen stel-
len: bij een loyaliteitsverklaring aan de Heer, kleedt men zich als 
heer. Boeren hebben soms nog een heel goede zin voor het 
'zondagse pak'. 
Wie schetst de verbazing van velen, wanneer dan plotseling ede 
kapelaan van middelbare leeftijd in het kerkgebouw verschijnt, 
gekleed in pantalon en slobbertrui! Men zou de opmerkingen, 
welke dan in de taal van het dialect gelanceerd worden - de lands-
taal geeft veel zuiverder weer wat er leeft in het gemoed van de 
mensen hier - eens moeten noteren. Misschien zou men dan een 
document voor latere kerk- en cultuurhistorici samenstellen. De 
man in slobbertrui bleek de liturg van de avonddienst te zijn. De 
algemene tendens, geen bijzondere aandacht te schenken aan de 
geconsacreerde Hostie, werd ook hier demonstratief uitgeleefd, 
door - geheel onnodig - voor de expositie een gesloten ciborie 

te gebruiken. Een zichtbaar stellen van het eucharistisch Brood, 
zou juist bij een gelegenheid als deze absoluut zinvol zijn. Dat 
men zich niet beroepe op gebrek een monstranzen! Deze kerk 
bezit uiterst fraaie exemplaren en die fraaiheid daarvan, is een 
uiting van vroomheid en eerbied van voorbije generaties; ook dát 
mag men zien. 

De volle kerk mannen zong Adoro Te; fors, mannelijk en flink, zo-
als alleen mannenzang indruk vermag te verwekken. Dat werd 
afgewisseld met jazzgezang, gebracht door een groepje van de 
jongeren-kerk; men beheerste zelfs 't ritme niet! 
Daarna zongen weer de mannen, en het elan waarmee ze zongen. 
gaf de gesteldheid van hun gemoed aan. Toen dan deze verga-
dering van gelovigen, door het lied duidelijk uitgesproken wenste 
te zien, dat de Moeder van de Heer lof gebracht moet worden, 
gaf de celebrant een staaltje van onbeschaamdheid ten beste, 
zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Het liturgisch voorgeschreven 
gebed werd genegeerd. Doch niet om de geest van het Ave Re-
gina Caelorum in eigentijdse bewoording met een afsluitend ge- 
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meme" 9eWee$’E, en maar el te Qeed begin lk mU bewuet te Wet" l taal geeft veel zuiverder weer wat er leeft in het gemoed van de
den, waar een der hoofdoorzaken van dit euvel ligt. Daartegen-
over staat, dat ik ook dagen ken, waarop ik rust en blijheid door

---|—~—1~ii

l mensen hier - eens moeten noteren. Missohien zou men dan een
document voor latere kerk- en cultuurhistorioi samenstellen. De

mil" Qeleef meg eFVeFe"- Qerzeken dee“/an ZU" heel Vereehlllendi man in slobbertrui bleek de liturg van de avonddienst te zijn. De
eeme ken die Wet kemenl emdet lk Qewene elledeegee 9l'°et- l algemene tendens, geen bijzondere aandaoht te sohenken aan de
etedemeneen in het Ruhrgebled het heeetlg e’"’eet9ed°e Zle en" l geconsacreerde Hostie, werd ook hier demonstratief uitgeleefd,

l

derbr€k€n, Cm 9Ven in 6611 C€ntrUmk€rk eerbiedig nee!’ t€ knl€l€n d0Or _ geheel Onnodig _ voor de expositie een geslgten Cibgrie
Veer het Qeexpeeeerde A|le"helll9ete; eek everetreemde mil ee“ te gebruiken. Een zichtbaar stellen van het eucharistisoh Brood
blijheid omde rijkdom van mijn katholleke geloof, toen een _|onge

evangelische theoloog in een Noordduitse industriestad, mij de
zou juist bij een gelegenheid als deze absoluut zinvol zijn. Dat
men zich niet beroepe op gebrek aan monstranzen! Deze kerk

Seheenheld Va" de kethelleke lll1"’9le beeehreef en ZU" Weerden ; bezit uiterst fraaie exemplaren en die fraaiheid daarvan, is een
met dede" be‘/eetlgde» deel" ml] een lutheree kerk blnnen te Vee‘ § uiting van vroomheid en eerbied van voorbije generaties; ook dat
ren, waar zeer waardig en ingetogen, in de geest van de Augs- l mag men z;en_

burgse Confessie, het Avondmaal werd gevierd, strikt volgens de l, I

regels van katholieke liturgische boeken, gebruik van het latijn De volle kerk mannen zong Adoro Te; fors, mannelijk en flink, zo-
incluis. l als alleen mannenzang indruk vermag te verwekken. Dat werd
lk zou mij graag eens willen uitpraten over drie ervaringen, onder- afgewisseld met jazzgezang, gebracht door een groepje van de
gaan in het ti_jdsbestek van een week. Die week begon zaterdag jongeren-kerk; men beheerste zelfs ’t ritme niet!
avond 19 maart. lk ben met de Stille Omgang meegeweest. Daarna zongen weer de mannen, en het élan waarmee ze zongen,
Toen ik in Amsterdam studeerde, had ik ruim gelegenheid aan de gaf de gesteldheid van hun gemoed aan. Toen dan deze verge-
Omgang deel te nemen. lk deed ‘t niet; sprak ‘t mi] niet aan?; was dering van gelovigen, door het lied duidelijk uitgesproken wenste
ik er te lui voor? Nu, tien jaar later, zag ik een affiche hangen in te zien, dat de Moeder van de Heer lof gebracht moet worden,
een sigarenwinkel en impulsief handelend, heb ik een tientje over gaf de celebrant een staaltje van onbesohaamdheid ten beste,
de toonbank gesohoven; ik had mijn treinkaartje. Op dat moment zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Het liturgisoh voorgeschreven
realiseerde ik mij heel goed, dat het kopen van dit kaartje een gebed werd genegeerd. Doch niet om de geest van het Ave Re-
daad van protest was, tegen de schaamteloze wijze waarop hier gina Caelorum in eigentijdse bewoording met een afsluitend ge-
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kapelaan preekte enkele ogenblikken later over dienstbaarheid. S’€afi0nSl’eStauraties, op stre
Wat is een preek dan loos gezwam, als ik de daad van haar, die ’t het altaar. lk peil gewoonw
allereerst gezegd heett: ’hier ben ik, bereid tot dienst’, verzvvegen i doen in het maatschappeliji
en ontkend weet_ . is hi] er nolg met hart en 2

Deze kapelaan heeft zo gemakkelijk spel om zijn bekrompen ge~ Qnrechtvaardlg Wellmhli 00k
daohten als gif bij het kerkvolk te doen binnensijpelen. Al deze W de 9|’°"dh°Udli"9-
mensen zitten daar, moeten luisteren en kunnen zioh niet ver-l * De lWe9de Qebeurtenls Was
weren. Daarom vind ik deze taktiek laag en laf. dlmlesane the°|°9lCUm- Hel
Toen kwam de preek. En in plaats dat deze groep gelovigen eens letterlljki
iets te horen kreeg, van positieve vvaardering van hietgeen men
ging ondernemen, klonk alles volslagen negatief. De slogan van Hat smeekgebed is Ouder“
Robinson dat de Eucharistie waardeloos is, wanneer er in ons besmrmeni in het smeekget
een tekort aan medemenselijkheid is, was niet van de luoht. lets Op Gods Voorzienigheidi C

positiefs als geloofsverkondiging over de Eucharistie zelf, kvvarn daamm V99“: het Smeekgel
totaal niet ter sprake. Aileen maar kritiek op de gelovigen, die °"re°ht in de hand ""e"kt- V
hier dan tooh maar waren, om uiting te geven van hun gelooft. En de Prlester °°k als yman Va

dan vooral sohreeuvven door de kerk, dat de Stille Omgang non-~ ‘ "°de" Va" de mensen V°°'"
sens is, als zij die naar ons deelnemers zouden kijken in ons "09 We eens als meme“ 3
geen medemens kunnen herkennen. ’t Klinkt indrukwekkend, doch ’W"t U daar '_‘iet_“ee"$ "°‘
’t is theatrale wartaal. Qaandeweg duldeltlk W°i'deT

dringt naar God; hier hee
l_aat ik er over ophouden. Aileen dit nog: de jongeren hadden een fungeerd. Dat komt ook tot
eigen wagon en in Amsterdam een eigen kerk met heilige mis in wel eens aangetroffen op bi
jazz-stijl. De ouderwetse deelnemers ~ in de preek was duidelijk Heer heeft genomen, Zijneh
gesteld, dat de Kerk zich voor de toekomstige generatie enorm mers ronduit godslasterlijk.
moest vernieuwen en aanpassen, - togen naar ’De Krijtberg’. Daar dig?’ is een primitieve vraag
zongen zij massaal hun Credo en deed een jeugdige pater, op niet! want in de mate, dai
bijzonder waardige wijze het dienstwerk van het altaar en hield in zullen maken, zal God terec
een doordachte toespraak de-mannen voor, dat deze tooht door sen hebben daarin gedwaal
het duister van de nacht een moedig op reis gaan was, naar de mogen Hem niet nodig hebl
Bron van het Lioht. Toen ik dit allemaal zag en hoorde, dacht ik, had gelijk, toen hij in het l
dat onze kapelaan ’t wel eens heel hard nodig kon hebben, een vlucht naar ole vader die all
groep rnannen te zien bidden. Dooh hi__j was er niet; hij was druk bezwaar had tegen het gez
doende, elders in de stad, jonge mensen op irritante wijze de heeft ’t doorzicht naar God
weg naar volwassen geloofsbeleving at te sluiten. gebed, komt voort uit de
De Stille Omgang is positiel‘ en goed voor m geweest: ik heb 011$ besliaalh WU "mete" °Vf
mannen gezien van allerlei soort, die één grote gave hadden: dai is diesf a Ole aasilei
in hun bidden konden zi_j ziohzelf ten aanzien van hun geloof be~ innerlijke di-enstbaarheid kai
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voor het leven. Daarom heeft Robinson gelijk, als hij zegt: 'als 
ik niet meeleef met de mens, is de Eucharistie slechts gebazel.' 

Dat was het dan. Bij dat alles zouden behalve vragen op theo-
logisch terrein, nog heel wat vragen te stellen zijn, omtrent een 
eerlijke wijze van wetenschapsbeoefening. Ik geloof, dat ik er 
niets aan hoef toe te voegen, alleen kan ik zeggen, dat ik een 
intens medelijden had met de mensen die dit moesten verwerken. 
De zaal zat ongeveer kringvormig. Zo kon ik andere mensen 
gadeslaan. In alle eerlijkheid: ik heb sommige gezichten meer 
dan eens, pijnlijk zien vertrekken. Maar je zult ook rond de vijftig 
zijn en hard gewerkt hebben in een ziekenhuis, in de school, in 
het sociale werk en in al de moeilijkheden, die soms zo onver-
wacht en onoplosbaar op je af kwamen, God eens om uitkomst 
gesmeekt hebben! Of je zult eens onverwacht een taak opgelegd 
hebben gekregen, en die dienstvaardig aanvaard hebben, doch 
bij het doorwerken van de organisatorische vraagstukken, eens 
de voorspraak van een van Gods heiligen hebben ingeroepen, 
bijvoorbeeld van de man die tweeduizend jaar geleden, de Moe-
der van de Heer begeleidde en het Kind bracht tot volwassenheid! 
Doch nu de ervaring die mijn week afsloot. Mijn bisschop zou 
priesters wijden en soms is 't alsof ik door de Kerk gegrepen 
ben, want ik mcSést er naar toe, ik wilde er bij zijn. Ook dit heb 
ik stil gedaan, zodat niemand mij een belangstellende vraag heeft 
kunnen stellen. Dat houdt ook in, dat ik nu alles zelf verwerken 
moet, maar dat is een consequentie die ik graag aanvaardde. 
Twee dingen vielen mij op: ondanks het lage aantal wijdelingen 
(slechts negen van het bisdom), was de kathedraal zeer goed 
gevuld en de mensen baden ernstig en aandachtig mee. Daarbij 
moet ook gezegd worden, dat bisschop Moors uiterst eerbiedig 
en zorgvuldig de plechtigheid verrichtte. Maar verder! 

Als in Keulen, Munster of Essen in de kathedraal iets te doen is, 
hetzelfde wat, al is 't maar Driekoningenfeest, dan verschijnt 
iedere priester en theologant in een kleding, die in overeenstem-
ming is met plaats en gelegenheid, dat wil zeggen: op zijn minst 
in toog, Niet zo in het Roermondse! Daar verschijnen voor het 
begin van de dienst tal van geestelijken, en willen een duidelijke 

terwijl zij de komst van hun 
bedshouding, (bijna een hel,  
orgel zelfs met het inleidend 
zich verwonderen over het 
ogen gevoerd wordt. 
Er zijn heren theologanten, c 
in handen hebben. Ook dat c 
stond een jongeman met p( 
omhangen had met das, de 
jasje los, met een hand voc 
andere hand in de zak van 
volhoudend, toen hij mensen 
dat dit was op een afgeleg 
jongmens stond midden voor 
Voor mij zaten drie theolog( 
men confereerde nogal, door 
te lanceren. Het smeekgebed 
de prefatie, het grote dankge 
nig indrukken achter. En de 
gewerkt tussen jeugd van he 
van thuis uit bijna niets meel 
ál die kinderen, gingen honc 
dan deze theologanten, die 
ongeïnteresseerdheid ten tol 
ganten gingen op het mome 
zegen gaven, demonstratief 
hun ooit het kruisteken gelee 
Daarmee heb ik U mijn ervan 
Na al die ervaringen voel ik n 
geloof in de Kerk! Is 't dan 
spreek, dáár waar ik vertrouw 
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voor het leven. Daarom heeft Robinson gelijk, als hij zegt: ’als terwijl zi_j de komst van hun
ik niet meeleef met de mens, is de Eucharistie slechts gebazel.’ bedshouding, (bijna een heli

orgel zelfs met het inleidend
Dat was het dan. Bi] dat alles zouden behaive vragen op theo- zich vervvonderen over het
Iogisch terrein, nog heel Wat vragen te stellen zijn, omtrent een ogen gevoerd wordt.
eerlijke wijze van wetenschapsbeoefening. Ik geloof, dat ik er Er zijn heren theologanten, c

niets aan hoef toe te voegen, alleen kan ik zeggen, dat ik een in handen hebben. Ook dat g

intens medelijden had met de mensen die dit moesten verwerken. Hstond een jongeman met pi
De zeal zat ongeveer kringvormig. Z0 kon ik andere mensen omhangen had met das, de
gadeslaan. In alle eerlijkheid; ik heb sommige geziohten meer jasje Ios; met een hand voc
dan eens, pijnlijk zien vertrekken. i\/laar je zult ook rond de vijftig andere hand in de zak van :

zijn en hard gewerkt hebben in een ziekenhuis, in de school, in volhoudend, toen hij mensen
het sociale werk en in al de moeilijkheden, die soms zo onver'- dat dit was op een afge|eg~
wacht en onoplosbaar op je af kwamen, God eens om uitkomst jongmens stond midden voor
gesmeekt hebben! Of je zult eens onverwaoht een taak opgelegd Voor mi_j zaten drie theologz
hebben gekregen, en die dienstvaardig aanvaard hebben, doch men confereerde nogal, door
bij het doorwerken van de organisatorisohe vraagstukken, eens te lanoeren. I-let smeekgebed
de voo-‘r"sFpraiak..van een van Gods heiligen hebloen ingeroepen, de prefatie, het grote dankge
bijvoorbeeld van de man die tweeduizend jaar geleden, de i\/1oe- nig indrukken achter. En de
der van de Heer begeleidde en het Kind bracht tot volwassenheidi gewerkt tussen jeugd van he
Dooh nu de ervaring die mijn week afsloot. I\/Iijn bisschop zou van thuis uit bijna niets meei
priesters wijden en soms is ‘t alsof ikdoor de Kerk gegrepen él die kinderen, gingen hgnc
ben, want ik moést er naar toe, ik wilde er bij zi_jn. Ook dit heb dan deze theologanten, die I

ik stil gedaan, zodat niemand mij een belangstellende vraag heeft ongeinteresseerdheid ten to<

kunnen stellen. Dat houdt ook in, dat ik nu alles zelf veriwerken ganten gingen op het mome
moet maar dat is een oonsequentie die ik graag aanvaardde. zegen gaven, demgngtratief ;

Twee dingen vielen mij op: ondanks het lage aantal wijdelingen hun ()()it het kruisteken gelee
(slechts negen van het bisdom), was de kathedraal zeer goed Daarmee heb ik U mijn ervam
gevuld en de mensen baden ernstig en aandaohtig mee. Daarbij Na 3| die ervaringen voei ik n

moet ook gezegd worden, dat bisschop Moors uiterst eerbiedig , ge|QQf in de Kerk! |S ’1; dan
en zorgvuldig de plechtigheid verriohtte. Maar verder! spreek, déér Waar ik vertrouv

Als in Keulen, I\/lijinster of Essen in de kathedraal iets te doen is,
hetzelfde Wat, al is ’t maar Driekoningenfeest, dan versohijnt
iedere priester en theologant in een kleding, die in overeenstem-
ming is met plaats en gelegenheid, dat wil zeggen; op zijn minst
in toog, Niet zo in het Roermondse! Daar verisohijnen voor het
begin van de dienst tal van geestelijken, en willen een duidelijke
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treKKen in nun beschouwinge
V de verwaarlozing van het gebec

Ce qu| les elorgna dabord de la anders willen en overstappen |even_ Aan ’de ve|e inzende
religion, ce fut _|a loi sévére pies naar een andere baan. Zeker er (van brieven) die de Cenbaa
sens et ce n’e‘st qu"’apres qu’ils ont zyn ook gevallen van tobbers die Crisis a|s een gebedSC‘|»iSiS' Zie
demandé é la raison et a la moeite hebben met het priesteriijk Wi| |__ van Wersch in ZU-n a,
science des raisons de ne plus se werk: het preken Iukt niet; met woord (De TU-d, 25 feb;-_) og V,

géner. (Frangois Coppée, La bon- godsdienstles hebben ze grote toegeven dat ’verwaar|ozing v
ne souffrance). moeite; met het biechthoren en het inner|U-k |even “Chter (1) 1

nder P|'i9$te|’|Uk C0ntaCt met bedoelde moeilijkheden kan I4

mensen Wete" Ze 00k niet 909d den. Maar dat is een kwestie c
In dag- en weekbladenzyn er de raad. In zulke gevallen kan _ge- . de persoonmke |evenSverhOudi|
laatste maanden een heel aantal makkelgk optreden ontmoediging, , raakt ZU “jkt ons niet Op ha
artikelen verschenen over pr|es- gevoel van vereenzammg en het p|aatS in een a,»tike| dat het f;
tercelibaat en celibaatscrisis, ge- celibataire leven kan dan een zwa- der Cenbaatscrisis tot Ondefvve
volgd door een groot aantal 'in- re belasting worden en de ge- had] W0nde|—|iJ'ke redenerin,
gezonden stukken’. Wat de ten- dachte ingeven het maar Iiever Moe’; een QQf'zaak van die Cris
dens _betreft_, de sohryvers van op te geven. Z_o kan het gaan, er b|iJ'kenS de ervarmg en \/Qlgef
sommige artikelen liegen er met maar gaat het niet onafwendbaar. het tot nu bijna a|gemeen Qorde
om: ’de celibaatsverplichting een De ouderen onder ons, priesters, van Clerus en van het \/Qlk’ C

onding’; ‘het celibaat te zwaar kennen allen wel een voorbeeld V00;-naamste Qgrzaak en/an, ma;
voor vele priesters' (De Tijd, 12 van zulk een priester die door niet vemoemd Worden omdat d
febr. 1?§6); |'get1hL]2c/\/elijk IS egn een innig g1et|G§:>td veritanolqeni |e- f;0;-233: lggt :2“-1 de pe|”SQQn|U|<
eemen aire e oe e enz. e ven in vre e ee ,wer e oor evens Qu mg}
ressie op at de oenbare mening K/Iijn vojorbeeld p|||'eekt. Neen, afgezien Van de reeds 9‘

gt er dulmen d_| op. aar eze geva en vormen me noemde gevauen is Ce|ibaa__,c:

sies alleen maar baseren op so- gaand plichtsverzuim, ontrouw. 2i(::'V::th; gskezgogg gfé
c|o|og_|sc|_we, psych_o|o_g|sche en Degenen onder ons die zulk een Van Vrouw en kinderen; er mm
psychiatnsche b€Vll’idil‘lQ9i'i; wai. proces van verval hebben mee- een andere Hefde a|S |eVenSVe]
d|t Iaatste aangaat: tnteraard op gemaakt van heel naby,' weten Vumng voor in de maats komer
een klein aantal pat|enten. Alsof hoe fhetrverloopt: het pF|9dS1I€g|J- Qnder de Franse derus verte

22;; Sit ;":;erniizL.d:; mi: ma:'%:¢k%Zie§“:::t;; 0:. de -
zit @631 ’het uittredenpuit het de religieuJs is z%nder geweten ‘(Tn ne tL\'/e peedlyemeer’ en Ie reg“
ambt', zoals het nu met een mild’ t.a.v. de gelofte van armoed-e: Pf.°?- ear. e. pnester .enG "

woord heet; m.a.w. alsof er geen men heeft zijn ,geweten gevormd'; re '9'e|ue') 'e Ju'e(’3t dvenwt O‘

ontrouw mee gepaard is gegaan voor de overste is men absoluut meet even’ Veer O meet Wer
aan plichten en wezenlyke voor- onhandelbaar geworden. Wat de ken’ ever kHem ken 53'" be|en9e'
waarden om het priesterlijk ce|i- gelofte of eed van zuiverheid be- gwet We en’ an at.9een an
baat te kunnen onderhouden. Er treft, is het volstrekt niet zo dat ere hefee zyn den ee hefde Vee
wordt over gesproken alsof het men nederig en gehoorzaam enze Heer en Verleeeer en 25'
een puur zakelijke cerebrale aan- wacht op een dispensatie uit Ro- Verleetem de Kerk" Welnu d"

Ci. . . - an ere ’amour' de Iiefde vooele enheid IS, als in het eval me om te trouwen, maar in de , . ,9 9 9_ Ch
van een kantoorklerk of een s|ga- meeste gevallen zyn er de ver- news en de Kerk eterft germs

loos af als ze niet levend word"renmaker die om de eenvoudig- boden reiaties _reeds voor dat h d‘ d
dt_ ge ou en oor een leven van ge-heid van hun vak nu wel eens wat men definitief uittree bed, door te leven de tegen
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steIt van het brevier, waar de Iiefde (is medemenselijkheid). motief als het hoort van een uit- gaat_0m ’het zou der aarde en
‘ - - - ' h t I ht d reId- en als hetKerk toch een zware verplichting Maar als belde ldentnek zyn, Qetreden P"'e$’Ee_|’_-_ 9 IC er W6 ,

van maakt en ook andere bi] re- waarom dan over deze twee ge- De gebed-smo'e|I|Jkhe|d_ bl] een Z_0U’E def aarde ZU" kracht Ver-
Iigieuzen gebruikelijke geestelijke sproken als over verschillende groot aantal jonge prnesters IS I168} Waarmede ZHI m§n dan ZOU-,

- -- * ' d ten (Mt. 5 13). Van Man Godsoefenlngen openluk verwaarloost, zaken? Waarom b.v. waakt en m.|. het ergste symptoom van e

het kort ,examen’ b.v. 1 of 2x er bidt’ als met dit Iaatste eigenlijk duideI|_|ke cr|s|s'|n de Neder|and- vvordt de pr|ester _d-an godsti|ens-
P

dag. In een bisdom dat ik wat bedoeld is medemenselijkheid als se Kerk—I3F0V'nC'e Omdat het I""e" I‘9'Iee9- I"IU '31 \/Ide de DIG“-
meer ken, en in het regulier in- middel tegen de bekoring? En
stituut waartoe schrijver dezes hebben de Kerk, alle 0rdestich-
behoort is dat zo; van een ander ters, de heiligen en de geestelijke
vermoed ik hetzelfde, van weer schrijvers eeuwenlang de mensen . . h
een ander n|et,_het versc_:h|JnseI op dwaaIw_egen_geIercI waar 2|;
Inkt zlch In een paar ZLIICI6I|JI(€ het gebed |n strlkte z|n dan - le-

Imsdommen meer Voorfte doedn Fen aanbeVeIen O bvoric IUVZP Een l'l18lS]€, dat 10 16311‘ |n de fabrlek stond en nu kloosterzusterWat het aantal betre t: in e als een eerste en a sou e noo -
groeperingen waar het bestaat zaak. Nog eens, hoe is zulk een |s, geeft |n onderstaande brnef‘ een zo |u|ste en schone v|,s|e op
kan het wel 30 a 4Q% van de dodelijke zelfverblinding mogelijki‘ het dagelijkse Misoffer en op de priester, die zogenaamd ’aIIeen’
Iongeren Omvatte” D“ nu ‘S een ZIJ bewi-IStWeIII°I‘tdatdeIIIuSIe I“ aan het altaar staat - dat wij deze gaarne verkort publiceren.
absoluut novum van de in het bui- het godsdienstige en het zedelijke
tenland zozeer besproken Neder- Ieven zich gelijktijdig indringt bi‘ '
Iandse kerkprovincie. Véér 50 bestudeerden en onontwikkeli Geachte redactze, 3:; Zvgitéeéiaialfletggggzgeiggf,
jaar (en veel Ianger zeker ook) den,
of zelfs voor 15 jaar was d-aar Met dit nieuwe verSCh;J-nSe| in Uw artzlcel ,,De Przester al- aan God ward. opgedragen.
996" $PFaI<_e_ Va"- Het is VOOFQI Katholiek Nederland - het weg- leen aan het altaar” lezende, Torch heeft dzt znzzcht en be-
een VerSChUnseI Van de Iaatste zmken Van het 9ebedSIe"e“ ‘ Va“ Icon ilc niet nalaten ge- leven van het misoffer door6‘8'.D hd' wrdt '- '- . . .. .

a Iaar ezg ou mg O IUISI Sfamen heI- toenemend wttre dachten en overtuz m hzer- de dag altyd meer dzepte ge-ook gerechtvaardagd met redene- den ult het pnesterambt. g g __ ’ __

ringen over ’horizontaIisme, me- Hoe is het zover kunnen komenq omtrent neer te schryven. vonden en blgft het door al-
de- 01°_ intermenselijkheid, dien_S’t— Heeft men in noviciaten en semi; Misschien hunt U er iets mee les heen, twzjfel, zalcen, on-
baarhmd voor anderen e'd‘ ZICII names de I°“9e mense“ met Iere" doen. Toen ilc aan het lezen zelcerheid, cle grate steun van
d I d ' - ' - .. .._aarop toe eggen en on derzoetkejn b|doIen, m€CIlI|I<eI’6l’1_ vooraI?ktHebt schoot de gedachte Godgewyde leven, AIS
IS 00k bldden. We an €FS I - ben ze geen ennls gemaa me
den maar toch ook een manier de versCh;||ende methodes Van te Znnnen: toen Chrzstus voor wry, de kloosterlmgen en guns
Va" bI°Iden- Z0 ka" me“ het bid‘ Ovefweged gebed? b-v- met de ons stierf op het kruis, was het Godlsvolk het offer zrjn
den in strikte zin, het spreken z.g. ’2e _wij2e van bidoIen’ van Ooh niet'alleen_9 En toch dat de Schepper word’; Opge_

tGd,d ht It. t_| t,d _ , _

me O Us ac erwege aen S gnalus e eenvoumger me IS van daaruztt wlle genad-we dragemwatzal er dan gebeu-\/erder Spreekt men dan Wat me_ thoden d-ie In-tijden van dorheid ‘I ‘

delijdend over ’devotiona|isme’, 9“ VGFSITOOIIHQ zozeer uitkomst over de wereld gelcomen. Of ren als de przester, plaatsver-
're|igieuze verveling’ (bij een kunnen bleden? geloven ook onze przesters vanger van Chrzstus door wie
moeizaam gebed n.I.). Is het niet Geloofstwijfels zijn m.i. uitzon- dat niet meer? alle; $0; de Vader kgmg,
verbijsterend, dat zulk een dode-. dering als die ware oorzaak van Ik heb [Bren beseffemdat het het Offer niet Opdraagt? Lam
Iijk illusie zich zelfs van pries- ambtsverlating. Frangois Coppee . ..
ters en reli ieuzen heeft kunnen in het hierboven aangehaalde ci- . Offer van C_h”stu5_ eens be‘ het dqfl Om ge_l_'17k welke re"9
meester maken? Christus heeft taat ziet als diepste motief van gnnen,nvlteenemdeneemt den ZTJW ET ZUTL "08 ZOTJQQZ
zelf het voorbeeld gegeven van afval ,Ia loi severe des sens’, de 1:01: (lg vgrvulling lmmt, Elk . Onbgkgnden, een,v0u,d’igen
gebed in strikte zin (cf. Lc 3: 21; harde wet die het Evangelie op- Ogenblik van de dag en nacht van hart’ die Op die heerhgl-kg
-5:16; -6:12; -9:18; -11:1; I t d ' I"kh" I ,

eg aan e zmneu eld en pas wordt er over de wereld het en onvervangbare taak van-22:41). Het eigenlijke gebed daarna (’ce n’est qu’apres’)
heeft Hij ons geleerd en opge- moeten geloofsmoeilijkheden, die H. Mlssoffer opgedragen. Z0 de przester rekenen. Zoveel
Iegrilq in het Onze Vad-er. Het oude men zich he_eft_ aangepraat, de heb ik altijcl mijn dag met moeders die thuis mO€t€n
en et HIGUWG Testament spreken genomen beshsslng voor znchzelf alles wat er by hoort ,m,eug_ blij-Den voor de kl-nderem ZO_
ons op taIIoze plaatsen over het en anderen rechtvaardigen. Het d- .. ’ . h
gebed en ook over de naasten- volkt denkt ook aan geen ander e en PW?” als Offer beleefd veel vader-9 dw “"095 naar at
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weris moeten. Zoveel j0nge- onzichtbare werkelijlcheid
ren die wel graag zouden Ic0- ,,G0d”, die meer reéel is, dan
men maar te zwak zijn om die alles wat lsunnen zien.
stap te doen, zullen ze ster- De priester, wie h oois is,
icer warden als er minder of hoe zwals: als mens 0012

missen opgedragen warden? moge zijn, is nooit alleen aan
zoveel zieicen die aan hes het altaar, Christus is bi}?

zielcbed gebonden zijn,ze verm hem, in hem tot het einde der
tegenwoordigen de lijdende tijden. Maria staat neg altijd
Christus. Is het werlcelijic de onder het kruis, alle engelen
moeite niet dit offer op te en heiligen, heel Gods schep~
dragen en ze, al is het dan ping is aanwezig op elke
op een afstand, bi)” te staan? plaats waar de priester doer

h t ff d Sch per eerts
N95 Zoveel 0_uJen van dagen IZ hgb Z; diekwiilsegolc de in-
die de weg 77Ll€@t meer lsunnen druk dat mj de verniew
lopen, maar zich in stilte by wing’ van die ll-turgie gaan

het %'st‘Z Offer Wlnsluitenf denken dat wij het nu m0e~
zovee 0 ters, assistenten en ten doem Terwé]-Z God altijd
verplegenden, die door de CZ - bl» l__

dienst verhinderd zijn te k0- e eerste ls en git en a

gen’ 15“ Z‘? fgag lzouiin En het meest Bijzondere wat
gen‘ nnoem’ U U3 en’ Z8 wij als Godsvolk isunnen

Zp de priester rekenen U007 doen en meedoen, is een vol-
un werli: en strgyd, die daar- mondi J-a uit te spreken G]:
. , - gnit moed putten en liefde £8 jubelen en hoe meg’. wé

U007: hun werk en’ bystand beseffen en weten wat er in
niodlg hebben waarach” feite ge-beurt ,,de God van
mg en goed ta gun‘ Hoe zu’Z" liefde, die zich meedeelt”
lenf Z6 ‘hat volouden als #8 hoe intenser zullen we laun-
prlesfrer ha” met voorgaat m nen meeleven. Maar dit v00r-
de he-id? tot de Schepper“ al vraagt opvoeding in waar-E
Naastenliefde, heel goed, hae he;-Ad en geloofe H-et blit
mew hoe Zlever’ maar lk i mijn vurigste wens, dat weer
dad” dat hat tweede gebd velen, zo mogelijlc allen, dit
slechts aan het eerste gelyk moggn begrij-pen en beleven/_

21%‘ ipe pgestzr’ wile?” am-Z? i Maar oak zonder dat staat
gt a mar’ at an newt vow de priester nooit alleen op

hem, die geloot in de reele
werkelijlcheid 'v{in de levende het almarn
Christus in de wereld van Zeer genegen in Christus
God. is de zichtbare en A Jezus
werlcelijlce getuige van een Z. M. Johanna
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tijd het meeste doet en geeft.


