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Nieuwsbrief 5
Pinksteractie: Geloven in de ander. Iedereen telt mee.
Als U dit artikel leest, is de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM) bijna ten einde. Dat
neemt niet weg, dat wij toch uw aandacht willen vragen voor de missionarissen en missionaire
werkers. Waar zij te werk gaan, gebeurt er iets bijzonders. Op die plekken is er ontmoeting,
worden verhalen gedeeld en is er oog voor mensen die aan de rafelranden van de samenleving
leven. Alleen al de aanwezigheid en interesse van de ander maken dat de armen hoop krijgen
op een menswaardige toekomst. Dit jaar zijn Pater Bert Hagendoorn ofm. en Inge Kuiphuis de
gezichten van de WNM.
Pater Bert Hagendoorn werkt al 40 jaar in Indonesie. Hij
heeft er veel zien veranderen. Als 28-jarige ging hij -na een
paar maanden taalstudie- in de provincie Papoea aan de slag,
waar de inheemse bevolking op de traditionele manier
woonde. Mijnbouw, grootschalige boskap voor de
palmolieplantages en de transmigratie brachten grote
groepen Indonesiers naar dit gebied. Van de ongeveer 3
miljoen inwoners behoort slechts een derde deel tot de
oorspronkelijke bevolking. Van de nieuwkomers is 80%
moslim, toch heeft hij de kerk zien groeien in het gebied.
Papoea ontwikkelde zich van missiegebied tot zelfstandige kerk. Twintig jaar geleden werd de
eerste patient met hiv/aids aangetroffen in het ziekenhuis van de kopermijn. De leider van de
medische dienst schakelde meteen de sleutelfiguren uit het kerkelijk en maatschappelijk leven
in. Pater Bert heeft toen alle pastorale werkers verplicht om aan trainingen mee te doen, zodat
zij een actieve rol kunnen spelen in het voorlichtingsprogramma, want de ziekte hiv/aids raakt
de gemeenschap hard, en nog steeds. Pater Bert vecht onvermoeibaar door in de strijd tegen
deze vreselijke ziekte.
Inge Kuiphuis werkt als missionair werker in Guatemala. Zij
werkt bij Boerenbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores
Campesinos). Deze organisatie maakt zich onder meer sterk
voor de rechten van uitgebuite koffieplukkers en boeren. De
mensen hebben er een slecht leven, eten slecht en wonen
slecht. Vaak krijgen zij minder dan het minimumloon, bij de
vergaderingen van de MTC worden zij bedreigd en zij zijn
bang hun baan te verliezen. Inge Kuiphuis is erg bewogen
met de mensen, die op de plantage wonen. Om de problemen
breder aan te pakken werkt de MTC samen met vakbonden.
Samen strijden zij voor betere wetgeving en maken zij zich sterk, dat de wetten ook
gehandhaafd worden. Er zijn al veel mannen, vrouwen en jongeren getraind, die nu leiders van
hun gemeenschappen zijn en het heft in eigen hand kunnen nemen. Met elkaar werken wij aan
de verbetering van de werk- en leefomstandigheden. Wij zijn er nog niet, maar wij zijn wel op
de goede weg, aldus Inge Kuiphuis.
Op pinksterzondag zal er gebeden worden voor alle mensen, zoals Pater Bert en Inge Kuiphuis,
die zich vanuit het Evangelie inzetten voor de marginalen en werken aan een betere wereld,
een wereld waarin ieder mens meetelt. Wij vragen uw solidariteit met deze mensen door bij de
kerkcollecte op Pinksterzondag ruimhartig te geven. Mocht u de collecte missen, dan is het
rekeningnummer van de Week Nederlandse Missionaris- Den Haag NL30RABO0171 2111 11
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Bedankt!
De collecte t.b.v. Roepingenzondag heeft het mooie bedrag van € 256,85
opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Hiermee geven wij een steuntje in de
rug van hen, die zich geroepen weten om als priester of diaken zich in te zetten
voor het Rijk van God.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Studieweek Mystiek 2018, In de leerschool van Titus Brandsma
“Mystiek is een bijzondere vereniging van God met de mens,” aldus Titus Brandsma in 1937,
“waarbij de mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God
verenigt.” Mystiek komt dus van twee kanten.
Titus Brandsma had als karmeliet en professor een persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk
doordachte kennis van de mystieke traditie en hij verspreidde deze kennis op allerlei
manieren.
Om het werk van Titus Brandsma – de studie van spiritualiteit en mystiek – voort
te zetten, werd 50 jaar geleden het Titus Brandsma Instituut opgericht. In
aansluiting bij dit lustrum organiseert het Titus Brandsma Instituut de Studieweek
Mystiek 2018 van maandag 2 t/m donderdag 5 juli 2018 van 10.00 tot 15.30 uur
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij zullen onder leiding van Anne-Marie
Bos teksten lezen waarin Titus Brandsma zijn doordenking van de mystiek
verwoordt en ons uitnodigt te delen in de mystieke schouwing.
Kijk voor inschrijving of meer informatie op
wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=147
Titus Brandsma Instituut
Theo Rump geridderd
Op 26 april, de dag voorafgaand aan Koningsdag, is Theo Rump uit Leiderdorp
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van minister
Ank Bijleveld ontving hij de koninklijke onderscheiding op de vliegbasis
Soesterberg (waar de voormalige luitenant-kolonel 35 jaar heeft gewerkt)
vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht: voor de veteranen
van de Nederlandse krijgsmacht, maar ook ruim twintig jaar voor de
katholieke kerk in de Leidse regio. Theo was onder meer actief in het bestuur
van het dames- en herenkoor (Meerburg) en maakt thans deel uit van onze beheercommissie.
Van harte proficiat, Theo, met deze welverdiende blijk van waardering!
Gefeliciteerd communicanten!
Op 22 april jongstleden hebben vijf kinderen de Eerste
Heilige Communie gedaan in de Goede Herderkerk. In een
mooie dienst, geleid door pastoor W. Broeders, hebben zij
dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders,
broertjes en zusjes. Vooraf gingen de communicanten
samen met pastoor Broeders in de prachtige tuin voor de
pastorie op de foto. Linde, Julia, Carmen, Thijs en Wilbert
van harte gefeliciteerd!
Parochieberichten
Overleden:
Vincent Smeets, overleden 29 april 2018, 79 jaar oud

Cor Duivenvoorde, overleden 7 mei 2018, 88 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 20 mei

Woensdag 23 mei
Zondag 27 mei

Woensdag 30 mei
Zondag 3 juni

Woensdag 6 juni
Zondag 10 juni

Pinksteren
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Kinderkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor B. Verstegen
Met Dames– en Herenkoor
Met kindernevendienst
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Jongeren/middenkoor
Kinderopvang aanwezig

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan
(gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op
http://www.parochiekerndegoedeherder.nl. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail
adres eenvoudig aanmelden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 juni 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 1 juni 2018.

Kardinaal Eijk baarde pas geleden opzien met zijn publicatie waarmee hij zich mengde in de heftige
discussie in Duitsland over de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over
intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan. Aanleiding voor een open brief van een oudmedewerker in het noordelijke bisdom.
We drukken zowel de publicatie van Mgr. W.J. Eijk als de Open brief daarop van Peter
Vermaat, oud-medewerker van Kardinaal Eijk.op de volgende bladzijden af

De publicatie van Mrg. W.J. Eijk
De Duitse Bisschoppenconferentie stemde met een grote meerderheid
vóór richtlijnen die bepalen dat een protestant die met een katholiek is
gehuwd, het sacrament van de Eucharistie mag ontvangen indien er aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan: de persoon moet samen met
een priester of iemand anders met pastorale verantwoordelijkheden
gewetensonderzoek hebben gedaan; hij moet het geloof van de
Katholieke Kerk hebben bevestigd; hij moet de wens hebben een einde
te maken aan “ernstige spirituele nood” en hij moet een wens hebben
“om een verlangen naar de Eucharistie te stillen.”
Zeven leden van de Duitse Bisschoppenconferentie stemden tegen deze richtlijnen en vroegen enkele
dicasteries van de Romeinse Curie om hun mening. Het gevolg was dat een delegatie van de Duitse
Bisschoppenconferentie in Rome sprak met een delegatie van de Romeinse Curie, onder wie de prefect
van de Congregatie voor de Geloofsleer.
Het antwoord van de Heilige Vader, gegeven via de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer aan
de delegatie van de Duitse Bisschoppenconferentie, dat de Conferentie de conceptteksten opnieuw moet
bespreken en moet proberen tot een unaniem standpunt te komen, is volstrekt onbegrijpelijk. De leer en
praktijk van de Kerk met betrekking tot de bediening van het sacrament van de Eucharistie aan
protestanten is volstrekt helder. Het Wetboek van Kerkelijk Recht zegt er het volgende over:
Als stervensgevaar aanwezig is of als volgens het oordeel van de diocesane Bisschop of van de
bisschoppenconferentie een andere ernstige nood ertoe dwingt, dienen katholieke bedienaren dezelfde
Sacramenten geoorloofd toe ook aan de overige christengelovigen niet in volledige gemeenschap levend
met de Katholieke Kerk, die zich niet tot een bedienaar van hun gemeenschap kunnen wenden en er uit
eigen beweging om vragen, mits zij wat dezelfde Sacramenten betreft blijk geven van het katholieke
geloof en zij de juiste gesteltenis bezitten.” C.I.C./1983, can. 844 § 4 (vgl. Catechismus van de
Katholieke Kerk (CKK) nr. 1400).
Dit geldt derhalve alleen voor noodgevallen, met name wanneer er stervensgevaar bestaat.
Intercommunie is, ten principale, alleen mogelijk met orthodoxe christenen, omdat de Oosterse Kerken,
hoewel niet in volledige communio met de Katholieke Kerk, echte sacramenten hebben en bovenal,
krachtens hun apostolische successie, een geldig priesterschap en een geldige Eucharistie kennen (CKK
nr. 1400, C.I.C./1983 can. 844, § 3). Hun geloof in het priesterschap, in de Eucharistie en ook in het
sacrament van boete en verzoening is gelijk aan dat van de Katholieke Kerk.
Protestanten daarentegen delen het geloof in het priesterschap en de Eucharistie niet. De meeste Duitse
protestanten zijn luthers. Lutheranen geloven in consubstantiatie, dat de overtuiging insluit dat, in
aanvulling op het Lichaam of het Bloed van Christus, brood en wijn eveneens aanwezig zijn wanneer
iemand deze ontvangt. Indien iemand het brood en de wijn ontvangt zonder hierin te geloven, zijn het
Lichaam en Bloed van Christus niet werkelijk aanwezig. En buiten dit moment van het ontvangen,
resteren slechts het brood en de wijn en zijn het Lichaam en het Bloed van Christus afwezig.
Het moge duidelijk zijn dat de lutherse leer van consubstantiatie wezenlijk verschilt van de katholieke
leer van de transsubstantiatie, die het geloof behelst dat wat ontvangen wordt onder de gedaanten van
brood en wijn, ook wanneer deze worden toegediend aan iemand die niet in de transsubstantiatie gelooft
en ook buiten het moment van toediening, het Lichaam of Bloed van Christus blijft en niet langer de
substanties van brood en wijn is.
Vanwege deze wezenlijke verschillen mag de communie niet uitgereikt worden aan een protestant, ook
wanneer deze is getrouwd met een katholiek, omdat protestanten niet in volledige communio leven met
de Katholieke Kerk en daarom niet expliciet het geloof in de Eucharistie delen. De verschillen tussen het
geloof in consubstantiatie en het geloof in transsubstantiatie zijn zo groot dat men werkelijk moet
verlangen dat iemand die de communie wenst te ontvangen, expliciet en formeel in volledige communio
treedt met de Katholieke Kerk (behalve in het geval van stervensgevaar) en op die manier expliciet zijn
acceptatie bevestigt van het geloof van de Katholieke Kerk, inclusief de Eucharistie. Een persoonlijk
gewetensonderzoek met een priester of een ander persoon met pastorale verantwoordelijkheden geeft
onvoldoende garanties dat de persoon in kwestie werkelijk het geloof van de Kerk accepteert. Wanneer
iemand dit geloof accepteert, kan hij hoe dan ook slechts één ding doen: in volledige communio met de
Katholieke Kerk treden.
De conceptrichtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie wekken de indruk dat er slechts enkele
gevallen bestaan van met katholieken gehuwde protestanten die de communie willen ontvangen door van
deze richtlijnen gebruik te maken. De ervaring leert echter dat in de praktijk deze aantallen in het
algemeen zullen stijgen. Protestanten die zijn gehuwd met katholieken zien andere protestanten die met
katholieken zijn gehuwd de communie ontvangen en zullen denken dat zij hetzelfde kunnen doen.
Uiteindelijk zullen ook protestanten die niet gehuwd zijn met katholieken deze willen ontvangen. De
ervaring met dit type regelingen is dat de criteria al snel worden uitgebreid.

Nu heeft de Heilige Vader de delegatie van de Duitse Bisschoppenconferentie laten weten dat deze de
discussie moet hernemen over de conceptvoorstellen voor een pastoraal document over, onder andere,
het uitreiken van de communie, en om unanimiteit te vinden. Unanimiteit over wat? Ervan uitgaand dat
alle leden van de Duitse Bisschoppenconferentie, na er opnieuw over gesproken te hebben, unaniem
besluiten dat de communie uitgereikt kan worden aan protestanten die met een katholiek zijn getrouwd
(iets wat niet zal gebeuren), zal dit dan – terwijl het tegenstrijdig is aan wat het Wetboek van Kerkelijk
Recht en de Catechismus van de Katholieke Kerk hierover zeggen – de nieuwe praktijk worden in de
Katholieke Kerk in Duitsland? De praktijk van de Katholieke Kerk, gebaseerd op haar geloof, wordt niet
bepaald door en verandert niet op basis van statistieken wanneer een meerderheid van een
Bisschoppenconferentie daarvóór stemt, zelfs niet indien dit unaniem gebeurt.
De reactie van de Heilige Vader had moeten zijn wat het Wetboek van Kerkelijk Recht en de Catechismus
van de Katholieke Kerk hierover zeggen. Hij is, als opvolger van de Heilige Petrus, “het blijvende en
zichtbare beginsel en fundament van de eenheid zowel van de bisschoppen als van de menigte der
gelovigen” (Lumen Gentium nr. 23). De Heilige Vader zou de delegatie van de Duitse
Bisschoppenconferentie heldere richtlijnen hebben moeten geven, gebaseerd op de duidelijke doctrine en
praktijk van de Kerk. Hij zou op dezelfde basis de lutherse vrouw hebben moeten antwoorden die hem op
15 november 2015 vroeg of ze de communie samen met haar katholieke echtgenoot kon ontvangen, in
plaats van te suggereren dat ze de communie zou kunnen ontvangen op basis van het feit dat ze gedoopt
is en in overeenstemming met haar geweten. Door na te laten duidelijkheid te creëren, ontstaat grote
verwarring onder de gelovigen en brengt men de eenheid van de Kerk in gevaar. Dit is ook het geval met
kardinalen die openlijk voorstellen om homoseksuele relaties te zegenen, iets wat volstrekt ingaat tegen
de leer van de Kerk, gebaseerd op de Heilige Schrift, dat het huwelijk in overeenstemming met de
scheppingsorde alleen bestaat tussen een man en een vrouw.
Als ik waarneem dat de bisschoppen en vooral de opvolger van Petrus nalaten het depositum fidei zoals
vervat in de Heilige Traditie en de Heilige Schrift te handhaven en trouw en in eenheid door te geven,
moet ik onwillekeurig denken aan Artikel 675 van de Catechismus van de Katholieke Kerk:
“De laatste beproeving van de Kerk
Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof
van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld
gaat, zal het ‘mysterie van de ongerechtigheid’ onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de
mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen
van de waarheid.”
+Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht,
Nederland
Utrecht, 5 mei 2018

De open brief van Peter Vermaat, oud-medewerker van Mgr. W.J. Eijk.

Kardinaal Eijk, hoort het niet tot de leer van de kerk om niemand uit te
sluiten?
Het schrijven van de kardinaal geeft te denken!
Een open brief
Geachte kardinaal, Beste Wim,
Ik ben een beetje verbaasd over je opiniestuk op internet. Daar jezelf het publieke domein voor het
debat hebt opgezocht, voel ik mij genoodzaakt dit ook te doen. Niet reageren zou de indruk kunnen
wekken dat jouw stuk geen vragen oproept. Bij mij is dat echter wel het geval:
1. De monnik Benedictus schrijft in zijn Regel dat als je het niet eens bent met je overste je dat niet
buiten de geloofsgemeenschap moet gaan rondbazuinen. Bij mijn weten is dit traditie! Sinds
wanneer is het de gewoonte om je meerdere in het openbaar af te vallen?
2. Leg je door je optreden geen tijdbom onder het gezag van de Kerk? Is het niet gebruikelijk dat
priesters en anderen bij benoemingen of aan de vooravond van Witte Donderdag de eed van
loyaliteit afleggen aan hun bisschop? Wat stelt dit voor als jezelf op deze wijze die loyaliteit naar
jouw bisschop (die van Rome) ondermijnt?
3. Sinds wanneer is het traditie dat een bisschop zich bemoeit met het pastorale beleid van een
andere kerkprovincie? Sinds wanneer is het de gewoonte om van buiten af een pastoraal proces
te verstoren, dat nog gaande is? Zaai je hiermee geen twijfel en onrust? Is de pastorale richtlijn
van de paus – probeer er samen uit te komen – niet heel duidelijk?
4. Is je inzet niet wat al te fors? Spreken over ‘een afdrijven in de richting van afvalligheid van de
waarheid’ komt bij mij over als een retorische overdrijving. Is dat je bedoeling? Bovendien, wat
versta je onder waarheid? Het waarheidsbegrip wordt inzake religie op vijf verschillende wijzen
gebruikt. Mijn vraag is, wat wil je hier eigenlijk zeggen?
5. Is het niet de traditie van Christus om uit te zijn op vrede en verzoening? Een dergelijke houding
bespeur ik bij de pastorale aanpak van de paus. Alleen de leer herhalen lost de pastorale nood
niet op. Mag ik vragen hoe jij de pastorale nood, die er wel degelijk is, tegemoet wilt treden? Is
er geen sprake van een categoriefout door alleen maar de leer van de kerk de mensen in geval
van nood voor te houden? Overigens hield Jezus niet, volgens het evangelie van Lucas, nog een
laatste avondmaal met zijn verrader Judas? Is dat niet de dialoog blijven zoeken tot het uiterste?
Is dat ook geen Heilige Schrift en Heilige Traditie?
6. Het begrip transsubstantiatie, waar jij je op beroept, is een middeleeuws begrip. Maar het
substantiebegrip is in de loop van de tijd veranderd. Wat bedoel je precies met lichaam van
Christus? En hoe verhoudt zich de aanwezigheid van Christus in het brood tot zijn feitelijke
historische afwezigheid? Is het niet zinvoller om het debat over het substantiebegrip te
heropenen dan om oude begrippen klakkeloos te herhalen? Of om het in gewoon Nederlands te
zeggen: De substantie van brood blijft volgens het hedendaagse substantiebegrip gewoon brood.
Alleen noemde de middeleeuwer wat wij nu substantie noemen, toen accidentalia. Een decreet
van het concilie van Trente citeren is toch geen antwoord op een pastorale vraag van
vijfeneenhalve eeuw later, of wel soms? Kortom, wordt het geen tijd de theologie te actualiseren,
zodat gelovigen weten waar het over gaat?
7. Je citeert met name het Kerkelijk Wetboek en de Catechismus. Maar in die teksten staat ook dat
er anders gehandeld kan worden in geval van ernstige nood. Is het verengen van deze nood tot
sterfgevallen, zoals jij doet, geen minimalistische interpretatie? Laat deze bepaling bovendien
niet zien dat de leer, die jij zo helder noemt, niet zo helder is? Betekent het immers niet dat als
er uitzonderingen mogelijk zijn, deze leer daarmee impliciet wordt gerelativeerd? Blijkt dat ook
niet uit de praktijk? Zijn er niet altijd toenaderingspogingen geweest zoals bij de uitvaart van
paus Johannes Paulus II op 8 april 2005 waarbij kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus
XVI, Roger Schutz, de calvinistische voorman van Taizé de communie gaf?
8. Hoort het ook niet tot de leer van de Kerk om niemand uit te sluiten? Zocht Jezus zelf niet juist
de zondaars op? En is niet de zonde tegen de Heilige Geest – die waait waar Hij wil en blijkbaar
ook onverwachte dingen kan initiëren – de enige die niet vergeven kan worden?
9. Is je hartenkreet aan het eind van je schrijven, waarin je spreekt van godsdienstig bedrog wel
zakelijk? Is het niet verstandiger deze teksten in hun context te bekijken in plaats van ze te
gebruiken als een emotionele uithaal naar paus en mede-bisschoppen?
10. Tot slot, zijn de uitnodigingswoorden bij de communie niet ‘Zalig zij die genodigd zijn aan de
maaltijd des Heren’? Is dit niet het zogenaamd goddelijk passivum? Betekent dat niet dat het niet
een bisschop is, maar uiteindelijk de Heer zelf die nodigt wie ter communie kunnen gaan? Hoort
dat ook niet bij de Heilige Schrift en Heilige Traditie?
Het zijn maar wat vragen die jouw schrijven bij mij oproept.
Hartelijke groet,
Peter Vermaat, oud-medewerker van Mgr. W.J. Eijk.

