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Ad Limina apostolorum – naar de drempels van de apostelen 
 
 
 
 
 
In het voorjaar was ik in Rome voor de afronding van mijn studie. De bisschop appte mij: “Je 
bent zelf ‘ad limina apostolorum’ en het doet me deugd dat de colleges goed bevallen en 
aansluiten bij de praktijk.“ In dezelfde periode zouden de Nederlandse bisschoppen namelijk 
naar Rome zijn gegaan voor het ‘Ad Limina’ bezoek, maar Corona gooide toen nog roet in 
het eten.  
 
Nu gaan onze bisschoppen komende week (7-13 november) naar Rome. Ze gaan ‘Ad Limina 
apostolorum’, dat betekent: ze gaan op bedevaart naar de drempels (de graven) van de 
apostelen Petrus en Paulus en brengen een bezoek aan de opvolger van Petrus, onze paus 
Franciscus. 
 
De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus maar ook met de 
verschillende departementen van de Romeinse curie. Iedere bisschop heeft een verslag 
aangeleverd over de situatie in het eigen bisdom. Gezamenlijk hebben de bisschoppen het 
rapport opgesteld over de situatie in Nederland als geheel. 
De bisschoppen zijn in dit rapport realistisch over de situatie in Nederland, dankbaar voor al 
het goede dat door vele mensen in onze Kerk en samenleving wordt gedaan, en hoopvol 
naar de toekomst. Ze besluiten het rapport met het volgende toekomstperspectief: 
“Vóór ons ligt een toekomst waarin mensen uitdrukkelijk vanuit een bewuste keuze en 
overgave rooms-katholiek willen zijn. Daarin ligt de opdracht besloten dat zij een duidelijk 
gebedsleven hebben en grote waarde hechten aan hun persoonlijke band met Christus. De 
vreugde die dat geeft is de bron van vrede in hun hart en leven, ongeacht omstandigheden. 
Wij hebben het vertrouwen dat zij het zuurdeeg van het Rijk Gods kunnen zijn, zoals Jezus 
het bedoeld heeft.” 
 
In onze parochie mogen we voorzichtig al tekenen zien van de toekomst die voor ons ligt.  
Hier mogen we met Gods hulp verder aan bouwen en zo velen brengen tot Christus. Hij is 
voor mij: bron van mijn bestaan, mijn vreugde en geluk. Dat wens ik alle mensen toe in onze 
mooie gemeente Oosterhout, opdat zij Hem leren kennen! 
 
Tot slot wil ik u vragen om te bidden voor het bezoek van onze bisschoppen aan Rome. 
Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, 
hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeen-
schap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspira-
tie van de Heilige Geest. Amen. 
 
Pastoor Jochem van Velthoven 


