Samen kerken…

Een nieuwe pastoor........ en nieuw geloof?
De laatste vier jaren hebben wij pastor Theo van der Sman hier gehad als geestelijk
leider van de parochies in Borne en Hertme. Men vond het een sympathieke man. Hij
leefde niet opgesloten in de pastorie. Maar bewoog zich voortdurend onder de
mensen, katholiek en protestant. Zijn overwegingen waren hiervan de weerslag.
Opvallend was het weesgegroetje dat hij aan het einde van een dienst altijd samen
met de mensen bad.
Nu hebben we een nieuwe voorganger gekregen, pastor Nowara. Hij is afkomstig uit
Polen. Al vele jaren is hij werkzaam in Nederland. Intussen heeft hij zich de
Nederlandse taal voldoende eigen gemaakt om zich in een overweging verstaanbaar
te maken. Natuurlijk kun je wel horen dat hij niet in Azelo geboren is. Maar wat
dacht u dan van prins Bernhard ?
Als jong priester werd ik als missionaris naar het priesterarme N.O. Brazilië
gestuurd. Ik denk nog met dankbaarheid terug aan de mensen in het binnenland die
me bij een bezoek met open armen ontvingen. Nu Nederland door het priestertekort
tot missiegebied is verklaard nemen priesters uit het buitenland de plaats van
Nederlandse priesters in. Dit betekent voor ons een proces van gewenning. De
manier waarop ik destijds in Brazilië werd ontvangen lijkt me een voorbeeld hoe
wij de priesters van buiten onze grenzen in onze parochies kunnen ontvangen
Alleen op deze wijze kan hun apostolaat onder ons vrucht dragen.
Wij hopen dat Pastor Nowara zich wat meer onder de mensen zal gaan begeven.
Voor veel parochianen met name voor degenen die deel uitmaken van werkgroepen
is de overgang wel wat groot. Ze kunnen zich misschien soms wel eens afvragen of
we met de nieuwe pastor ook een nieuw geloof hebben gekregen.
Als lid van de Raad van kerken hoop ik ook dat de oecumene in de toekomst
voldoende aandacht krijgt. Het is opvallend dat bij oecumenische vieringen de
katholieken vaak in de minderheid zijn. Ik kan hiervan wel een reden bedenken.
Misschien denken de “roomsen” doordat zij een meerderheid vormen ” de anderen”
niet zo nodig hebben.
Ik hoop dat de nieuwe pastor ons leert over de scheidsmuren van de kerken heen te
kijken. Dat zal hij in zijn thuisland ook niet zo gewend zijn.
Dan zullen we ontdekken dat de overeenkomsten tussen de kerken steeds groter
worden. Dit zal de eenheid bevorderen
Ben Dashorst
Raad van Kerken.
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