
1 

 

 

  

 

     

 

Brief aan de parochianen 
van Wahlwiller, Nijswiller 
en Eys. 
 

 
December 2015 
 
BESTE MENSEN 
 
Op 10 december 2015 herdacht ik mijn derde 
lustrum als pastoor van de parochies Wahlwiller, 
Nijswiller en Eys. Het werd gevierd tijdens de 
eucharistieviering in Wahlwiller met assistentie 
van collega pastor Franssen en in aanwezigheid 
van kerkbestuursleden van onze samenwerkende 
parochies. Ruud Direcks, vicevoorzitter van het 
kerkbestuur van Wahlwiller, sprak woorden, die 
me goed deden. Daarna werd de viering nog 
voortgezet met koffie en vla in de Wilder Tref. 
 
Op 10 december 2000 werd ik geïnstalleerd. 
Ik begon als pastoor niet helemaal onbekend met 
de parochies, aangezien ik als rector van Wittem 
(1994-2000) op verzoek van mijn voorganger 
pastoor Kurris verschillende keren vergaderingen 
van de gezamenlijke kerkbesturen in Wittem had 
bijgewoond. 
In de tijd dat ik pastoor ben heb ik van de mensen 
heel veel hartelijkheid en medewerking mogen 
ondervinden. De laatste zeven jaar bovendien van 
mijn zeer gewaardeerde collega pastor Franssen. 
Daar ben ik erg dankbaar voor. Het geloof wordt 
geleefd in de geloofsgemeenschap, die deel 
uitmaakt van de huidige samenleving. Pastores 
zijn er de dienaren van.  
 
WAT ER IN ONZE DORPEN GAANDE IS VERDIENT 
AANDACHT 
 
Aandacht verdient wat onze dorpsbewoners ook 
buiten de kerk om beweegt en samenbrengt, de 
momenten dat men het leven viert met elkaar 
zoals bij feesten; maar ook de gezamenlijk 

gedragen zorg en het gedeelde verdriet. Er zijn 
verenigingen, er zijn in de kernen 
zelfsturinggroepen aan het ontstaan om het 
welzijn van onze mensen in de dorpen te 
behartigen. In onze parochies hebben we een 
Zorgoverleg dat dienstbaar wil zijn, signaleren wat 
nodig is en eraan tegemoet proberen te komen.  
Het laatste halfjaar zijn enkele voorbeelden te 
noemen van ‘gezamenlijk vieren van het leven’. In 
de kernen waren dit het afgelopen (half)jaar: het 
vieren van 800 jaar Wahlwiller; Remember 
September’ (1944) in Nijswiller; in het najaar het 
honderdjarig bestaan van het kerkelijk zangkoor 
St. Cecilia en eind november het galaconcert van 
harmonie St. Agatha  in Eys. Voor deze 
verschillende evenementen hebben verenigingen 
en bewoners zich met zeer velen ingezet. De 
evenementen verenigden mensen, versterkten de 
eigenheid in onze dorpen en gaven uitdrukking 
van samen gedeeld leven.  
Als parochies maken we deel uit van de 
samenleving van nu en willen we graag het ‘samen 
leven’ in onze dorpen ondersteunen. Het 
fundament ervan is dat we niet alleen individuen 
zijn maar ook sociale wezens die lotgenoten zijn 
en leven met elkaar delen. Het breken van het 
Brood in de viering van de heilige Mis en het delen 
ervan, zijn er het symbool van. Het vindt zijn basis 
in het voorbeeld van Jezus in het Evangelie. Ook 
die ‘Goede Tijding’ bedoelt mensen samen te 
brengen en te inspireren, om het leven met elkaar 
te delen.    
 
ANDERE TIJDEN 
 
We leefden zestig jaar geleden bij de naoorlogse 
opbouw van onze samenleving in een klimaat van 
principes en plichten, protestant, katholiek, 
liberaal, socialistisch, die het leven bepaalden. Het 
was de tijd van de ‘verzuilde’ samenleving. 
Momenteel leven we, denk ik, in een klimaat van 
welvaart met uitschieters naar boven, het 
toenemend aantal miljonairs, en naar beneden, 
een toenemend aantal mensen die leven beneden 
de armoedegrens. De welvaart bepaalt het leven 
van de meesten van ons, zowel materieel als 
geestelijk. Welvaart bepaalt ons denken, onze 
opvattingen, onze levensbeschouwing. Er is een 
ruim aanbod op alle terreinen. We gaan -ten 
minsten op het eerste gezicht- in op wat bij ons 
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past. In dit hedendaagse klimaat van ruimte en 
mogelijkheden leven ook de christenen. 
 
PAROCHIE 

De naam parochie komt uit het Grieks en slaat op 
christenen, die wonen te midden van mensen van 
allerlei opinies en levensovertuigingen. Worden 
we dat ook niet hoe langer hoe meer gewaar in 
onze traditioneel katholieke dorpen? We groeien 
van een ‘volkskerk’ waar ongeveer iedereen lid 
van was naar een kerk waarvoor men (bewust) 
kiest. Men gaat in op datgene waardoor men 
aangesproken wordt. Laat men zich inspireren 
door de verhalen uit de Goede Tijding van Jezus, 
omdat die mensen bevrijden, dan kiest men 
ervoor.  
Die mensen vormen samen christengemeenschap 
of parochie. De Goede Tijding beïnvloedt de 
manier van leven. Maar veel mensen horen 
die Goede Tijding niet (meer) en kunnen er ook 
niet door worden geraakt. Velen die naar voren 
brengen ‘het zegt me niets’, beamen dat ze ook 
niet meer goed weten waar het Evangelie over 
gaat’.  
Als het over parochies gaat wijst een studie uit 
Leuven uit, dat er vier soorten parochianen zijn: 
overtuigde, kritische, devote gelovigen en 
gebruikers van het aanbod van de parochie als ze 
het nodig vinden. Op een of andere manier willen 
ze allemaal bij de parochie horen, maar ze 
verschillen in wat ze aan de vitaliteit van het 
parochieleven (willen) bijdragen.  
 
GOD OP VELE MANIEREN WERKZAAM 
  
Als gelovige christenen zijn we ons er van bewust, 
dat God op vele manieren in mensen werkzaam 
kan zijn en niet alleen in kerkelijk verband. In de 
Goede Week wordt een lied gezongen waarvan 
het refrein luidt: ‘Waar caritas (liefdevolle hulp) en 
liefde is, daar is God’. Dat is bij veel mensen het 
geval, gelovig en niet gelovig. Denken we maar 
aan huwelijken die goed gaan, gezinnen die een 
thuis zijn voor wie er wonen, opa’s en oma’s die 
van grote betekenis zijn voor hun kleinkinderen; 
dorpelingen die door hun inzet ervoor zorgen dat 
de leefbaarheid op peil blijft; vrouwen die dag in 
dag uit aan het werk zijn en een bijdrage leveren 
aan de welvaart in onze samenleving. Het hoort bij 

ons geloof als christenen dat te erkennen en er 
dankbaar voor te zijn.  We moeten God tenslotte 
God laten zijn en Hem niet ondergeschikt maken 
aan onze verlangens en opvattingen. 
 
DE BRIEF als contactmogelijkheid 
  
In de zomer van 2013, toen ik 12 ½ jaar pastoor 
was, schreef ik een ‘Brief aan de  parochianen’. 
Onze bisschop Frans Wiertz kreeg ook een 
exemplaar, maar had de brief pas dit voorjaar van 
2015 gelezen. Hij vond het een goede vorm van 
contact met de parochianen in de huidige 
omstandigheden. Mijn derde lustrum is voor mij 
aanleiding om opnieuw de briefvorm te gebruiken 
om u als parochianen/bewoners van onze kernen 
te bereiken. In deze brief wil ik met u nadenken 
over onze situatie als christenen in onze 
omstandigheden met de wens de kwaliteit van ons 
mens zijn daarmee van dienst te zijn. 
 
Het (traditionele) GODSGELOOF heeft minder 
aantrekkingskracht 
 
Ook onze bisschop schrijft regelmatig brieven. Hij 
gaat in zijn  Adventsbrief 2015 in op het door Paus 
Franciscus uitgeroepen Jaar van de 
Barmhartigheid’. Hij wijst erop dat “het 
traditionele godsgeloof” door maatschappelijke en 
kerkelijke omstandigheden voor velen haar 
aantrekkingskracht heeft verloren. We maken een 
“godsverduistering” door, schrijft hij, maar 
menigeen raakt op zijn tocht door het  leven het 
spoor bijster. De grote vragen van het bestaan 
blijven immers onbeantwoord; zeker op de 
momenten van nood en leed, wanneer deze zich 
in alle hevigheid aandienen’.  
 
Wat bisschop Wiertz schrijft worden we ook in 
onze kernen gewaar. Het godsgeloof lijkt ook bij 
ons aan aantrekkingskracht te hebben ingeboet. 
De belangstelling voor bv. kerkelijke 
bijeenkomsten waarin het geloven in God gevierd 
wordt is teruggelopen en daarmee ook een van de 
mogelijkheden om de verhalen van het Evangelie 
te beluisteren en er inspiratie aan op te doen.  
Onze vrijheid is ons voordeel, maar om met Johan 
Cruijff te spreken: ‘Ieder foordeel heb sijn nadeel’.  
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ZIJN WE WEL ZO VRIJ? 
 
Wat onze bisschop schrijft zou wel eens te maken 
kunnen hebben met de manier waarop we, mede 
onder de druk van de tijdgeest, het  leven 
tegenwoordig ervaren. Het moet hier en nu 
geleefd worden. Het leven is van ons; wijzelf zijn 
het centrum en we moeten er in de periode dat 
we bestaan alles uit zien te halen wat er in zit. We 
kunnen ons leven maar moeilijk meer ervaren als 
ons gegeven, als een geschenk, door ons 
ontvangen. Na dit leven hebben we ook niets 
meer te verwachten, zo denken velen. Dit alles 
legt m.i. een ongelooflijke druk op ons leven, op 
onze verwachtingen, op ons presteren, op ons 
genieten, op onze relaties, op onze dood. Alles 
moet ‘top’ zijn, ook ikzelf. We hebben het daarom 
verschrikkelijk druk. De (mogelijke) stress van het 
werk is ten einde en de stress van de file wacht 
ons, daarna de stress van de vrije tijd en wat men 
daarin allemaal moet; en wat de partners en de 
kinderen allemaal moeten. Daar komt nog bij al 
wat via smartphone, internet, facebook, twitter, 
sms onze aandacht vraagt. Om mee te kunnen 
moet je eigenlijk permanent ‘on line’ zijn Het 
leven loopt op die manier vol. Zoals van de week 
iemand zei: ‘we worden geleefd’. We worden 
geleefd door wat de mensheid zelf heeft 
ontworpen en zichzelf oplegt. .  
Als dat gebeurt, meegaan met de trend van de 
tijd, lijkt daar weinig aan te doen, tenzij men zelf 
bewuste keuzes maakt, en dat is moeilijk.  Terwijl 
we denken vrij te zijn komt dan de vraag naar 
boven of we niet hoe langer hoe minder vrij 
worden?  Zelfs het ‘genieten’ kan worden, zoals de 
Limburger op 9 december schreef, tot een 
‘moeten genieten’. Terwijl een voorwaarde van 
werkelijk genieten toch is dat je stil kunt staan bij 
wat je geniet en erin op kunt gaan.  In de lessen 
wijsbegeerte leerden we vroeger, dat onze 
hoogste vrijheid bestaat in het aanvaarden van 
onszelf zoals we zijn, ons bestaan, onze 
mogelijkheden en beperkingen. Wat is voor ons 
vrijheid? Hoe vullen we die in? 
  
De oude Griekse wijsheid spoorde ons al aan: ‘ken 
u zelf’. En wie lukt dat helemaal? Om daaraan toe 
te komen moet je je (soms) verzetten tegen de 

druk van de tijdgeest, die je voorschrijft wie en 
hoe je moet zijn. 
DE ‘FLUISTERING’ VAN HET EVANGELIE 
 
Te midden van alles wat ons overkomt en 
nadrukkelijk wordt voorgehouden als belangrijk 
klinkt het aanbod van het Evangelie, de Goede 
Tijding van Jezus, nog slechts als een ‘fluistering’. 
Het Goede Bericht wordt overstemd door al het 
andere. We hebben het Evangelie niet (meer) 
nodig. Het leven is dagelijks vol genoeg. Er kan 
niets meer bij. Voor ons oorspronkelijk geloven 
nemen we de tijd niet. Dat zal wel zo blijven 
zolang ons geen diep ingrijpende dingen 
overkomen waar we niet op gerekend hebben. 
Een vraag bij heel ons druk bestaan wordt dan: 
zijn we wel goed bezig?  Doen we wel de dingen 
die goed voor ons zijn? Of vervreemden we van 
onszelf. Gaan we de brede gemakkelijke weg 
waarvoor het Evangelie waarschuwt? (Matteüs 7, 
13)?  
  
AANBOD EN UITDAGING 
 
In een tijd als de onze wordt hoe langer hoe meer 
duidelijk dat de Goede Tijding of het Evangelie van 
Jezus een aanbod is. Het ingaan op het aanbod is 
de daad van een vrije mens.  Maar het Evangelie 
is, naast een getuigenis van Gods 
menslievendheid, ook een uitdaging om een goed 
en liefdevol mens te zijn. Dat wil zeggen, dat het 
aannemen van het Evangelie erom vraagt je er ook 
naar te gedragen. Het Evangelie vraagt en dwingt 
dus niet. Men kan het aannemen en afwijzen.  
Dat is  niet nieuw, dat was al zo in de tijd dat Jezus 
zijn Goede Tijding onder woorden bracht,  in 
daden omzette en zijn leerlingen vroeg hem 
daarin te volgen. 
Jezus had medestanders. Zijn leerlingen volgden 
hem want,  zeiden ze,  ‘tot wie zouden we gaan, u 
hebt woorden van eeuwig leven’. Ze waren door 
zijn persoon en zijn voorbeeld geraakt. Maar uit 
de verhalen blijkt dat ze grote moeite hadden te 
begrijpen wat Jezus bedoelde, de uitdaging die in 
zijn woord en voorbeeld lag. Het duurde tot 
Pinksteren, na Jezus’ Hemelvaart, toen ze ‘zich bij 
elkaar raapten’ en het werk van Jezus durfden 
voortzetten. 
Jezus had ook uitgesproken tegenstanders in de 
gevestigde godsdienstige machten van die tijd 
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zoals hogepriesters, wetgeleerden en een deel van 
de farizeeën.  
De ‘menigte‘ van die tijd was wispelturig. Als Jezus 
kinderen zegende en zieken genas; als hij de 
hongerige gemeente te eten gaf dan bewonderde 
men hem en dankte men God. Maar op een ander 
moment, gemanipuleerd door de godsdienstige 
overheid van die tijd, schreeuwde de menigte bij 
het paleis van Pilatus op Goede Vrijdag ‘aan het 
kruis met hem’. De Goede Tijding van Jezus bleek 
niet echt geworteld te zijn in de harten van veel 
mensen. Ze leek op zaad, dat op de rots en tussen 
de distels gevallen was en geen wortel had 
geschoten. Toch was er ook resultaat, dertig, 
zestig en honderdvoud. 
Zo is het Evangelie een aanbod en een uitdaging 
om een mens van liefde te zijn. Men kan het 
Evangelie aannemen, er onverschillig tegenover 
staan en het bewust afwijzen.   
 
AANNEMEN EN  AFWIJZEN 

 

Het verschijnsel van aannemen en afwijzen is van 

alle tijden. Het christelijk geloven kreeg gestalte in 

een Rooms-katholieke cultuur, een Protestantse 

cultuur, een Orthodoxe cultuur en daar weer 

varianten van. In onze zuidelijke provincies 

heerste grotendeels een katholieke cultuur met 

vertakkingen in alle facetten van het leven.   

 

De ontwikkeling van onze ‘vrijheid’ heeft ervoor 
gezorgd dat wij zelf uitmaken of we geloven of 
niet. Wij  beslissen zelf of we ons oriënteren aan 
een geloof of levensbeschouwing. Op dat gebied 
valt er  te kiezen uit diverse mogelijkheden. Ook 
een leven zonder God staat momenteel in de 
belangstelling. De negatieve verschijnselen in 
godsdiensten hebben daaraan bijgedragen. 
 
Denkers van nu vatten de huidige tijd op als een 
leerschool voor geloof en kerk.. Dat is terecht. We 
staan als christenen voor de uitdaging om het 
Evangelie op een aansprekende manier in deze tijd 
te beleven. De liefde tot God en medemens blijft 
daarbij de centrale waarde. Het hedendaagse 
leefklimaat maakt dat  het gemakkelijker is om het 
aanbod van het Evangelie af te wijzen. 
Daarentegen lijkt het aannemen ervan moeilijker 
gezien de negatieve trend t.a.v. geloof en kerk. 

Niet zelden klinkt de vraag ‘ga jij nog naar de kerk, 
dat is toch uit de tijd’  
ONZE DORPEN 
  
Ook ons dorpse leven is veranderd. Regelmatig 
krijg ik te horen ‘ik weet niet meer wie er bij mij in 
de straat woont’. Dat was vroeger onmogelijk. 
Mensen leven echter nu meer op zichzelf. Ze 
maken gebruik van het grote en verschillend 
aanbod op allerlei terreinen. Onze mensen werken 
buiten het dorp, doen hun boodschappen in 
winkels en supermarkten elders, bouwen relaties 
op buiten het dorp, zijn voor hun ontspanning en 
vertier niet (meer) gebonden aan hun dorp, kijken 
met hun smartphones rond in heel de wereld, zijn 
voor zorg  meestal aangewezen op instellingen 
buiten het dorp. Jongeren worden opgeleid in 
regionaal voortgezet onderwijs, in hogescholen en 
universiteiten in de steden en krijgen de smaak 
van het stadse leven te pakken, zoeken er een 
baan en blijven er wonen.  
 
Bij ons in Zuid Limburg is er krimp, al is die minder 
groot dan elders. Er is vergrijzing, afname van 
kindertal waardoor scholen en (peuter)speelzalen 
verdwijnen.   
Dat alles brengt met zich mee, dat het traditionele 
verenigingsleven in de dorpen onder druk is 
komen staan. Er zijn al verenigingen uit dorpen 
verdwenen vanwege een tekort aan leden. Andere 
verenigingen, zoals voetbalverenigingen en 
muziekkorpsen, moeten samenwerken over de 
eigen dorpsgrenzen heen om hun doelstelling nog 
waar te kunnen maken. De neiging neemt toe om 
zijn/haar tijd van leven in te vullen met zaken, die 
hem/haar op dat moment van belang lijken. Het 
maakt mensen van onze tijd huiverig zich 
beschikbaar te stellen voor taken van langere 
duur. Daardoor wordt hij/zij immers beknot in 
zijn/haar ‘vrijheid’. Het maakt het voor de 
verenigingen in onze dorpen, moeilijk om aan 
(bestuurs)leden te komen. Tot nu toe waren 
verenigingen in onze dorpen een soort cement dat 
de dorpse samenleving bij elkaar hield.  
Maatschappij en kerken staan onder invloed van 
dezelfde ontwikkelingen: de aandacht voor de 
individuele mens, ieder bezig met zijn of haar 
interesse t.a.v. de vele mogelijkheden voor de 
invulling van het leven. Toch zijn er ook reacties. Ik 
noem een voorbeeld. Door onze regering is fors 
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bezuinigd en zijn er taken doorgeschoven naar de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Men wil 
een zogenoemde ‘participatiemaatschappij’. 
Concreet gevolg is in de kernen van onze 
gemeente Gulpen-Wittem het ontstaan van 
zogenoemde ‘zelfsturinggroepen’ van burgers, die 
het welzijn van de dorpsbewoners ter plekke voor 
ogen staat en daarvoor wat willen doen. Ze maken 
dorpsontwikkelingsplannen en verbinden daar 
allerlei activiteiten aan. De parochie, met haar 
opdracht mensen samen te brengen, maar ook 
voor elkaar zorg te dragen, kan zich vinden in de 
zorg van deze zelfsturinggroepen. Het Evangelie 
heeft immers christenen van meet af aan 
geïnspireerd tot onderlinge solidariteit, tot delen 
van het leven met elkaar. 
 
IS ER TOEKOMST VOOR DE PAROCHIE? 
 
Dat hangt ervan af. De afkalving van de interesse 
voor het kerkelijk leven tast de vitaliteit van de 
parochies in de kernen aan en brengt de noodzaak 
van samenwerking met zich mee. Samenwerking 
kan tot zegen zijn van hen die bewust kunnen en 
willen geloven. In de steden vinden al fusies van 
parochies plaats en worden kerken aan de 
eredienst onttrokken.  
 
Ons bisdom is er niet op uit om dat met kerken te 
doen in de dorpen van ons Heuvelland. Toch is 
hier ook de vraag hoe vitaal onze 
geloofsgemeenschappen in de kernen zijn en 
blijven? Is in de (nabije) toekomst een kerkelijk 
leven mogelijk waar in samenkomsten bij 
erediensten  het geloof wordt gevierd? Wordt het 
geloof doorgegeven door deelname aan 
geloofsonderricht en geloofsverdieping, door 
gebeds- en  devotiepraktijk? Staat men open voor 
dienstbaarheid aan de gemeenschap? Daarnaast is 
de vraag of de financiële inkomsten van dien aard 
zijn, dat de exploitatie van de kerken mogelijk 
blijft en een voorganger betaald kan worden?   
 
Gaat de afkalving door, de vitaliteit achteruit en  
schrompelen de inkomsten in dan ontstaat een 
ander verhaal. Dan kan het zijn, dat de huidige 
parochies niet alleen moeten samenwerken maar 
ook moeten samengaan en de bestemming van 
de kerkgebouwen door teruglopende inkomsten 
moet worden bekeken. Er zullen dan keuzes 

gemaakt  worden ten behoeve van degenen, die 
ervoor kiezen om bewust als christen te leven. De 
sacramenten (Doop, Vormsel en Eucharistie) zullen 
waarschijnlijk centraal gevierd gaan worden; ook 
al omdat het aantal voorgangers waar het bisdom 
over kan beschikken kleiner is. In bepaalde 
gevallen zoals uitvaart en huwelijk kan wellicht de 
eigen kerk, die intussen mogelijk een andere 
bestemming heeft gekregen, gebruikt worden.  
 
Maar de invloed van de mogelijke afkalving van 
ons christelijk geloven gaat, denk ik, verder dan 
onze parochies. Waarden van onze (westerse) 
cultuur  als rechtvaardigheid, respect, solidariteit, 
elkaar ontzien, barmhartigheid, tolerantie, 
vergevingsgezindheid en naastenliefde, sterk door 
het christendom ontwikkeld en/of ondersteund, 
zullen onder druk staan. En wat komt in de plaats 
???  Onze samenleving is zoekende welke 
dragende en gemeenschappelijke waarden en 
normen er zullen moeten zijn in onze 
multiculturele samenleving, om van een 
‘samen’leven te kunnen spreken. In gesprek gaan 
en blijven met elkaar is daarvoor  nodig. 
Christenen kunnen daarin een bijdrage leveren. 
Immers  bovengenoemde, door het christendom 
voorgestelde waarden, zijn van kracht voor hen 
die het Evangelie, de Goede Tijding van Jezus zijn 
toegedaan omdat ze belangrijke  –de 
menselijkheid bevorderende- waarden en normen 
zijn. Kern ervan is de onbaatzuchtige liefde, 
waartoe we worden uitgedaagd. Het beleven van 
genoemde waarden zorgt voor innerlijke rust en 
‘de  vrede van God die alle begrip te boven gaat’ 
(Filippenzen 4,7). Dit alles zorgt voor het 
vertrouwen en het besef, dat we staan onder de 
genade van God, bron van ons leven, waarborg 
van onze vrijheid als kinderen van God en onze 
uiteindelijke bestemming.  
 
Christenen leiden, als het goed is, een hoopvol 
bestaan en kunnen onze wereld tot zegen zijn. 
 
Ik wens u allen een voorspoedig en gelukkig 
Nieuwjaar onder Gods zegen.  Ik dank u dat u van 
bovenstaande tekst kennis hebt willen 
nemen..         
 
A. Reijnen Pastoor            
 

 


