Dag Jubeljaar
Dag Jubeljaar ofwel Heilig
Jaar van de Barmhartigheid
‘Doe toch die deur eens dicht!
We stoken niet voor de...’
We hebben allemaal ervaringen met deuren! De
vinger tussen de deur is één van de eerste en
pijnlijkste. Maar ook de ervaring in de ondertitel
herinner ik me goed. In de wintermaanden riep mijn
moeder dat dagelijks meermalen wanneer manlief
of haar kinderen naar buiten gingen om op de
boerderij iets te doen! Daarnaast wordt ieders leven
gekenmerkt door de ﬁguurlijke deuren die open
gingen of domweg gesloten bleven.
In 2016 loop ik regelmatig tegen symbolische
Heilige Deuren aan: op 13 december 2015 werden
er in het kader van het Jubeljaar ofwel het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid, drie Heilige Deuren in

die aan de rand van de maatschappij staat. Om
het lichaam van Christus aan te raken in hen die
zijn buitengesloten, die honger en dorst hebben,
die naakt, gevangen, ziek, werkeloos, vervolgd of
vluchteling zijn. Daar vinden we onze God, daar
raken we aan de Heer.”
Blijkbaar is de heilige deur of de poort van de
gerechtigheid niet een manier om de kou binnen te
laten of een lokkertje om over de drempel de kerk
in te stappen, maar om juist door die deur vanuit
de kerk de wereld in te gaan. Om barmhartigheid te
betonen.
Misschien moeten daarom niet alleen kerkgebouwen
zo’n symbolische deur hebben, maar bijvoorbeeld
ook asielzoekerscentra, verpleeghuizen en
zorgboerderijen. Al die onzichtbare deuren,
gevangenisdeuren of de dubbelafgesloten deuren
waarachter zoveel eenzaamheid kan schuilen. Als
zichtbaar teken naar wie onze barmhartigheid dient
uit te gaan. Vanuit die gedachte schreef de dichter
Marinus van den Berg:
Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn
Deuren die bescherming bieden aan de weerloze
Deuren die de vluchteling behoeden
Deuren die niet ingetrapt mogen worden
Deuren die de vreemde gastvrij ontvangen
Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn
Deuren die weet hebben van barmhartigheid
Deuren die opengaan voor de ontheemde
Deuren die brood aanreiken voor de hongerige
Deuren die niet kijken of je christen of moslim bent

ons Aartsbisdom geopend: in de St. Augustinuskerk
in Utrecht, de St. Lambertusbasiliek in Hengelo en
de St. Calixtusbasiliek in Groenlo (foto boven). Op
zondag 13 november worden ze weer gesloten.
Deze Heilige Deuren brachten veel pennen en
mensen in beweging. Laat ik beginnen met de pen
van paus Franciscus, daarna de pen van dichter
Marinus van den Berg om te eindigen met de pen en
de mensen in de St. Paulusparochie te Groenlo.
De naam van God is genade
Dit is de titel van het boekje dat de paus bij dit
jubeljaar liet verschijnen. De moeite waard om te
lezen – zo staat op blz. 141: “We zijn geroepen
om de gekruisigde Jezus te dienen, in iedereen
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Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn
Deuren van huizen, scholen en gemeenschapshuizen
Deuren waar mensen aankloppen met hun vragen
Deuren waar mensen veilig hopen te zijn
Deuren die nieuwe ruimte aanbieden
Deuren die in mijzelf zitten
Deuren die ik kan openen
Deuren die drempels naar de ander verlagen
Deuren van hoop die angst en wantrouwen
ontgrendelen
Is mijn deur heilig, heilzaam voor wie aanklopt?
De Calixtusbasiliek te Groenlo:
Ik kom regelmatig bijeen met de Stuurgroep
Diaconie van deze parochie. Op de agenda staat
ook steeds het verslag van de Stuurgroep ‘Jaar van
de Barmhartigheid’. Ik zie daarin hoe de pennen en
mensen in deze parochie in beweging komen. De

eerste was pastoor Herman de Jong. Hij vroeg in
september 2015 aan Peter Müller (foto rechts) om in
de parochie vorm en inhoud te geven aan dit ‘Jaar
van de Barmhartigheid’.
Müller bracht in oktober 2015 de zeven
geloofsgemeenschappen bij elkaar voor een
brainstorm-moment en zo ontstond een programma.
Een Stuurgroep1 van vijf personen hield onder
voorzitterschap van Müller vervolgens de vinger aan
de pols.
Ik raak onder de indruk van de activiteiten. Deels
bestaande en jaarlijks terugkerende zaken, deels
aangepaste en nieuwe activiteiten. Ik besluit om
deze Peter Müller eens te bellen voor een afspraak.
Ik ben meer dan welkom!
Programma Jaar van de Barmhartigheid:
Als ik bij hem aankom, siert nummer 7 de deurpost.
Heilig getal. En de voordeur staat open. Symbolisch?
Nee, een briefje op de deurbel laat weten dat zijn
kleinkind slaapt en dat wil hij graag zo laten…
Kort daarna lopen we het programma door. Peter
Müller: “We hebben ons nadrukkelijk laten leiden
door het gedicht van Marinus van den Berg en
hebben een goede mix van liturgische, diaconale en
catechetische activiteiten voorgestaan die ons tot
een levende gemeenschap maken. Om een indruk te
geven:
- Filmavond ‘The Visitor’ met aansluitend ‘het
ﬁlmgesprek’.
- Oecumenisch Avondgebed in de Vastentijd.
- Zes bijeenkomsten rondom de Werken van
Barmhartigheid.
- Leesgroep Laudato Si.
- Deelname parochie en parochianen aan ‘NL-doet’.
- Bijbelochtend rondom ‘Vergeving’.
- De terugkomdagen van Eerste Communicanten
en Vormelingen stonden in het teken van de
Werken van Barmhartigheid, met het ‘koffertje
van Barmhartigheid’.
- Tijdens de jaarlijkse Parochiedag (Paulusdag)
presenteerden zich Schuldhulp op Maat, Vluchtelingenwerk en de St. Vincentiusvereniging.
- Serie ochtenden rond het boek ‘Eindelijk Thuis’
van Henri Nouwen.
- Interactieve avond met pastoor Zweers over de
Barmhartige Vader / de verloren zoon.
- Leskist St. Franciscus over de zeven werken van
Barmhartigheid.
- Toneelavond ‘Franciscus spreekt’ door Geert
Fierens.
- ‘In mijn hart’, een muzikale thema-avond met vijf
levensverhalen.
- Tentoonstelling over hoe kinderen invulling
geven aan Barmhartigheid en hoe leerlingen naar
vluchtelingen kijken.
Als ik de diverse bedevaarten naar Groenlo noem,
haast Peter zich te zeggen dat die niet gebeurden

onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep. En
op mijn vraag of er dan niks in de soep is gelopen,
volgt een hartgrondig nee. “Mirakels! Ja toch, de
wandeltocht, vanwege het slechte weer!”
Peter wil tot slot nog een hartenkreet kwijt. “Ik
vind dat de kerkleiding het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid te liturgisch heeft ingevuld.” Volgens
hem is te veel gemikt op vergeving. Het materiaal
was te weinig naar buiten gericht. Op de nood in
de samenleving en de buitenkerkelijken. Maar als
ik hem vertel over bijvoorbeeld de website van de
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI), is dat
nieuw voor hem. Er is hier nog veel te winnen…
De Heilige Deuren
worden op 13
november gesloten.
De stuurgroep komt
op maandagavond
14 november bijeen
om te evalueren
en zichzelf op te
heffen. Maar er
komt volgens Müller
zeker een groep uit
voort die op één of
andere manier het
‘Geloofsgesprek’
gaat stimuleren.
Voor parochianen
en zeker ook voor
buitenkerkelijken!
Ik zeg dat er ook een
groep in de parochie is die denkt: Misschien mogen
we nu gaan werken aan een Diaconaal Centrum!
Ook dat is nieuw voor hem en zal de komende tijd
zeker wat in beweging zetten. Het is nog niet klaar…
door Harry Scharrenborg,
diocesaan diaconaal werker
De Stuurgroep bestond uit: Peter Müller
(Groenlo), pastoraal werkster Annet Zoet
(namens team), Anita Overkamp (Groenlo),
Martin Bouwmeesters (Beltrum) en Marian Bolster
(Eibergen).
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