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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Pastor Gerard de Wit maakt het uitstekend 

De afgelopen dagen hebben we gewoon eens 

rondgebeld en gevraagd hoe het met onze 

pastor Gerard de Wit gaat. ‘We leven op een 

eiland hier en dat eiland heeft geen corona. 

We maken het dus goed’, gaat hij onmiddellijk 

van start zoals hij dat alleen maar kan. 

Krachtige stem, blije lach door de telefoon, 

helemaal bij de les en met humor in zijn 

woorden. ‘Er gaan hier wel mensen dood. 

Maar die doen dat op een heel gewone 

manier. Als je in dit Fraterhuis woont, kun je 

nog gewoon doodgaan’, lacht hij hard door de 

telefoon. Maar dat is onze pastor Gerard nog 

niet van plan. Daarvoor houdt hij nog te zeer 

van het leven, ook omdat de populatie van het 

Fraterhuis een stuk interessanter is geworden: 

dames van De Graal zijn er komen wonen, 

Medische Missiezusters ook, zelfs zes in getal. 

Maar ook een oude pastoor is het huis komen 

versterken. Dus saai is het niet. Eigenlijk is er 

voor pastor Gerard de Wit niet zoveel 

veranderd, hij leidt het leven dat hij steeds 

leidde daar. En hij kan ook nog een wandeling 

door de tuin maken. Hij mist slechts één ding 

in zijn leven: bezoek van zijn goede vriend 

Johan van Stralen en van zijn trouwe kompaan 

Tony Harbers. Dat mist hij, dat bezoek maakte 

het leven net wat smeuïger. Het is wel een 

voorrecht dat hij tegenwoordig geregeld 

voorgaat in de vieringen. Komende zondag is 

Gerard de Wit weer aan de beurt. En hij heeft 

weer alles uit de kast gehaald: mooie 

gedichten, oude wijsheden, het boekje ziet er 

weer puik uit. Dat verleert hij nooit. Maar 

omdat hij zo nog in de running is, voelt hij zich 

prima. Daar in het Fraterhuis heeft corona 

geen kans gehad. De strenge regel dat er 

niemand op bezoek mag komen, loont dus. 

Hoe doen ze daar de vieringen op zondag? 

‘Geen eucharistie’, reageert hij meteen door 

de telefoon. Omdat er geen hosties uitgereikt 

mogen worden, hebben de fraters gekozen 

om een andere viering te doen: zonder 

eucharistie, zonder hosties. Als de kerkgangers 

geen hostie krijgen, hoeft de celebrant dat 

ook niet mee te maken, zo is de gedachte. Dat 

is wel een eerlijke benadering, vindt Gerard de 

Wit. Daarom heeft hij het boekje anders 

samengesteld, zonder de communie. Over 

boekjes gesproken, hoe gaat het eigenlijk met 

zijn nieuwste boek? ‘Corona’, weet Gerard de 

Wit meteen, ‘corona heeft alles in Nederland 

stil laten vallen, ook de verkoop van mijn 

boek. Ik heb er negentien verkocht, daarna 

kwam de corona en viel het stil’. Misschien is 

dit kleine gesprekje een aanleiding voor onze 

kerkgangers om bij Gerard het boek te 

bestellen. ‘Tussen kerk en samenleving’ heet 

het. ‘Bijdragen vanuit een levensweg’, is de 

ondertitel. Dus ieder die nu tijd heeft om te 

lezen, pak de telefoon, bel Gerard en bestel 

een boek. Het mobiele nummer van onze 

pastor is 06-15274894.  
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Pastor Jozef Wissink staat te popelen voor de 

viering van zaterdag 25 april om 19.00 uur 

Van de ene pastor naar de andere pastor. Die 

stap is in Maartensdijk snel gemaakt. Van De 

Bilt en Zeist naar De Meern, want daar woont 

Jozef Wissink met huisgenote Hennie. Hoe 

gaat het met hem in deze coronatijd? ‘We 

hadden nu in Frankrijk moeten zitten. Lisieux, 

de stranden van Normandië, Ieper, Brugge, 

maar ook de kloosters van Westvleteren en 

Loppem. We lopen heel wat mis, maar we 

mogen niet klagen als we nog gezond zijn. Dan 

zijn we, mijn huisgenote Hennie en ik’, zo 

beseft pastor Jozef Wissink. Voor hem is er 

ook niet zoveel veranderd in deze crisis. Want 

hij is een lezer en studiemens die graag nog 

meer leest en studeert. Dus vindt hij het fijn 

dat in deze tijd zonder afspraken hij nog meer 

kansen krijgt om te studeren. Hij is nu bezig 

met een Griekse theoloog Johannis Sizioulas 

die interessante zaken heeft geschreven over 

de Drieëenheid. Kern van diens betoog is dat 

we altijd een persoon zijn in relatie tot de 

gemeenschap. Zoals God niet zonder de Zoon 

kan, zo kunnen wij niet zonder onze partner of 

onze kinderen. De persoon bestaat slechts in 

en dankzij de gemeenschap. Als Jozef Wissink 

daarover leest, is hij corona even helemaal 

kwijt, dan gaat hij in zijn hoofd op reis. En dan 

vindt hij ook dat we te veel aan corona doen. 

Alles is corona geworden. ‘We vergeten de 

vluchtelingen wereldwijd, we kunnen alleen 

nog maar corona denken. Daarom kijk ik 

alleen het Acht Uur Journaal en laat ik al die 

andere programma’s aan me voorbijgaan. Dat  

bevalt me goed,’, lacht hij. Het valt hem wel 

op dat we – in het verlengde van die Griekse 

theoloog- meer in gemeenschapszin denken. 

‘Als ik zie hoe creatief we zijn geworden en 

hoe we klaar staan voor de ander, dan is deze 

crisis ook een bewijs dat we meer 

gemeenschapsmensen zijn dan er vaak gezegd 

wordt. We hebben met ons allen toch het 

diepe besef: we horen bij elkaar’, aldus Jozef 

Wissink die het heel fijn vindt weer voor te 

gaan in onze kerk. Maar het zal anders zijn, 

want met radio moet je meer vertellen hoe 

het eruit ziet. En hij vergewist zich ervan dat 

hij echt in de huiskamer komt. In Breukelen 

heeft hij al een paar vieringen op deze manier 

gedaan. En tot zijn verrassing luisterden er 

meer mensen dan er normaal gesproken in de 

kerk komen. Hij is benieuwd of dat zaterdag 

25 april ook het geval zal zijn.  

Kerken blijven nog gesloten 

Het kabinet heeft geduld van de kerken 

gevraagd, bij monde van minister 

Grapperhaus van Justitie. Hij voert namens de 

regering het overleg met de kerken. Die 

werden dinsdag tijdens de persconferentie 

van minister-president Mark Rutte niet 

genoemd. Dat betekende niets anders dan: 

voorlopig gesloten. En niemand weet hoe lang 

dat nog zal zijn. Ook weet niemand of de 

deuren na Pinksteren wel open gaan, met een 

aanpak van anderhalve meter en dus minder 

mensen in de kerk. Zo ver is het nog niet. We 

gaan hier niet speculeren. We wachten op 

nader nieuws en we brengen alles zo goed en 

zo kwaad als het gaat in gereedheid. 

Kees van Rooijen heeft eerste testen met de 

vloer in De Mantel gedaan 

Terwijl de zon van vrijdag 24 april hoog aan de 

hemel stond, ploeterde Kees van Rooijen in De 

Mantel en testte hij met een machine en 

wasmiddelen of hij de vloer weer een beetje 

in oude staat kon krijgen. Stoelen gingen aan 

de kant, vuilniszakken gingen op tafel, andere 

hindernissen werden stevig verwijderd: zo 

ging Kees van Rooijen zijn weg. Als de 

coronacrisis voorbij is, horen we vast het 

resultaat. We schrijven dit op deze pagina’s 

om iedereen te laten weten dat ook de 

herinrichting van De Mantel niet stil staat. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924. 
Een viering bekijken en beluisteren uit de Jozefkerk in Hoogland, met een voorganger uit ons 
pastoraal team, kan via de website www.katholiekamersfoort.nl 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering.   

 


