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‘Zijn we nu niet alles kwijt?’ 

Han Akkermans reageert op de Volkskrant 

Volgens De Volkskrant op maandag 14 september bevindt de ontkerkelijking zich op het niveau dat 

pas voor 2030 was voorzien.: “Corona versnelt leegloop uit kerk met bijna tien jaar. de vraag die 

gonst, is: ’Zijn we nu niet alles kwijt?’” Met die vraag gaat het dagblad het land door. Helaas legde 

journalist Sander van Walsum niet aan in Oosterhout. Geen punt. Weekblad Oosterhout belt aan bij 

pastor Han Akkermans en neemt met hem het artikel door.   

De Catharinaparochie van Oosterhout heeft momenteel vier kerkgebouwen in gebruik: Basiliek St. 

Jan  aan de Markt, de Verrijzeniskerk in Oosterheide, de Marcoenkerk in Dorst en de Johannes de 

Doperkerk in Oosteind. De Sint-Jan biedt in verband met “het” virus 170 plaatsen, de Verrijzeniskerk 

55, de kerk van Dorst 60 en die van Oosteind 75. Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de 

verwachte kerkgangers is reserveren voor de zondagsmis verplicht voor de Basiliek en Verrijzenis.  

Akkermans: ‘Heel vervelend, hoor, voor de mensen die spontaan naar de kerk komen. Vorige week 

was ik in de Verrijzeniskerk. De stoelen waren letterlijk allemaal bezet en toen kwam nummer 56…’ 

Voor de koren is het moeilijk om de draad vast te houden, als je een half jaar niet kunt repeteren en 

niet met het hele koor in de kerk kunt zingen. En het is niet te zeggen wanneer dat weer wel kan. We 

dachten eerst: met Pasen is het voorbij en daarna: met Pinksteren, maar nee. . .  

Vroeger werden er ’s zondags  in de meeste parochies twee of drie missen aangeboden. Zou een 

dergelijk aanbod een oplossing zijn? 

We werken in de weekends al met emeriti en vrijwilligers die voorgaan. De rek is er een beetje uit. 

We zijn nu bezig met om voor Kerstmis een schema te maken. Dat wordt spannend. Zelfs met een 

groter aantal vieringen zullen mensen toch moeten reserveren. We kunnen en hoeven niet meer zo 

veel vieringen aanbieden als in het verleden. We hebben ook vieringen die geen missen zijn in de 

klassieke zin. Dat is aangepast aan een veranderende beleving en mentaliteit. Het gebeurt nogal eens 

dat ik het verschil moet uitleggen tussen de Mis en een gebedsviering. Veel kennis van de kerk is in 

de loop der jaren verdwenen. Bijna iedereen viert op een of andere manier Kerstmis. Dat is deel van 

onze samenleving in Nederland. Maar het religieuze verhaal erbij verdwijnt naar de achtergrond. Zou 

het iets worden als Sinterklaas? Je hoeft niet in Sinterklaas te geloven, om het toch te kunnen vieren! 

Zoals veel niet-gelovigen op vakantie in het buitenland een oud kerkje binnengaan en een kaarsje 

opsteken? 

Dat doen heel veel Nederlanders hier ook. Als er een  kaars opgestoken kan worden, doen we dat. 

Dat zijn nu de religieuze momenten. Dat tekent ook de andere plek die de kerk inneemt. Het is niet 

die viering op zondag, ook niet de kennis van bijbel, maar er is wel een religieus gevoel. Ik denk dat 

dat niet veel minder geworden is. Dat uit zich vaak zonder woorden en op sommige momenten. Kijk, 

ik zelf vind het belangrijk dat het verhaal van het christendom gekend wordt. Ik vind dat belangrijk en 

denk dat mensen daar ook iets hebben. De bijbel is een verhaal van zoeken en vinden naar zin en 



betekenis. Niet alleen maar van zoeken, ook van vinden. Dat zoeken doen filosofen, schrijvers en 

kunstenaars ook, maar het christelijk geloof biedt eigen antwoorden op klassieke levensvragen.   

 Zijn we nu niet alles kwijt? 

Ik vind dat wel heel dramatisch uitgedrukt! Wat is dan alles? Wat zoek je in de kerk? Spontaan 

associëren we de kerk met een gebouw en een organisatie. Als dat je uitgangspunt is, moet je van 

alles draaiende en gaande houden. Maar eigenlijk zijn die gebouwen en is die organisatie, de jas,  

veel te groot. Als je jas veel te groot is, dan krijg je het niet warm. We moeten ons bezighouden met 

de boodschap, met de inspiratie en daar de vorm bij vinden die past. We steken heel veel energie in 

de organisatie. Als je vraagt: zijn we nu niet alles kwijt? Ben je dan je geloof kwijt omdat de kerk sluit 

en wordt verkocht?  Zit je geloof vast aan de stenen? Dat zou tragisch zijn. Natuurlijk, iets  van die 

religieuze beleving is verbonden met de stenen. Dat is ook mijn eigen ervaring. Maar een kerk die 

met respect voor de oorspronkelijke bestemming wordt omgebouwd tot medisch centrum, tot 

sociaal, cultureel of educatief centrum, dat is een proces waar ook kerkgangers zich goed in kunnen 

vinden. Er zijn ook slechte voorbeelden waar de biechtstoelen tot bar zijn  omgebouwd. Dan wordt 

het anders.  

Helemaal zonder stenen kan het niet. Eind vorig jaar hebben we een parochieplan gemaakt, een 

beleidsplan voor het pastoraat. Bij de presentatie daarvan stelden we de vraag: hebben we voor deze 

plannen een kerkgebouw nodig? We vonden allemaal dat je een plek nodig hebt waar je kunt 

samenkomen. Het is van belang dat je de vraag stelt wat heb je nodig om het geloof gestalte te 

geven. De situatie nu is dat we vanuit het verleden veel erfgoed hebben meegekregen en daar 

proberen we goed en verantwoordelijk mee om te gaan. Uiteindelijk hoop je dat het samenkomt en 

dat je een jas krijgt die bij je past.  

De aanraking van mensen is niet verenigbaar met de afstandsregels die tot nader order van kracht 

zijn.  

Als het gaat om kerkelijke beleving zijn het voor katholieken wellicht moeilijker tijden dan voor 

protestanten. Het belangrijkste van de protestantse eredienst is de  preek. Maar die is makkelijker 

over te brengen via een kerkomroep, of de televisie. Katholieken beleven de kerkdienst ook 

zintuiglijk. Wierook kun je niet via de omroep overbrengen! Wat protestanten zeer missen is het 

samen zingen. Ook dat is voor ons herkenbaar, maar toch anders. Afgelopen zondag zong in de 

Basiliek een tamelijk jong koor, onze Capella Catharina. Ze zongen een klassieke mis van Palestrina, 

uit de 16e eeuw. Dat is geweldige muziek en volgens mij niet alleen voor de liefhebbers en kenners. 

Nee, dat is een misvatting! (Hij schiet in de lach) Dat is een typische jaren 60 houding (Akkermans 

kijkt HvdP uitdagend aan). Ik zie wat die muziek doet met mensen. Er zijn ook kinderen die hun 

eerste Communie doen, ik zie ze ademloos luisteren naar muziek de ze niet kennen. Kwaliteit is en 

blijft van belang. Dan kan het eenvoudig of moeilijk zijn. De ervaring was: er stond een goed koor, er 

is goede akoestiek, we hebben goede organisten: het klopte! En kijk dan om je heen en luister! Het 

was doodstil en er gebeurde iets iets wat je bij ‘Halleluia, kameraden’ liedjes niet hebt. 

 

Hans van der Prijt 
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