Artikel Bornse Courant voor 7 mei 2015
‘Leve de club’
Op het moment dat ik dit artikel schreef, is de voorbereiding op de reis met het Aartsbisdom
Utrecht naar Lourdes in volle gang. Het is mei, van oudsher bekend als de Mariamaand.
Voor de derde keer op rij, 2009, 2012 en 2015, vertrekken er meer dan 1300 pelgrims naar
Lourdes, een stadje in Zuid Frankrijk, met de hogesnelheidstrein TGV, per bus en per
vliegtuig. Vele vrijwilligers maken het mogelijk voor iedereen om dit samen te beleven.
Het was op 11 februari 1858 toen de kleine, ziekelijke 14 jarige Bernadette, een ongeletterd
meisje aan de rand van de rivier de Gave bij een rots een ‘witte Dame’ ontmoette en vroeg
‘Wat is dat’? "Aquero". Politie, pastoor en overheden geloven haar niet. Toch komt zij met
moeilijke theologische zinnen aan, die ‘de Dame’ tegen haar heeft uitgesproken en die ze
herhalend tot aan de autoriteiten bracht. Een wonder op zich. Wanneer zij kruipend in de
modder, gravend een Bron doet opborrelen, krijgt zij de opdracht om zich met dit water te
wassen. Ook wordt haar gevraagd een kapel op deze plek te laten bouwen en de mensen te
vragen in processie hier naar toe te komen. Bernadette is getuige van een geheim aan de
Bron in Lourdes, ze geeft een opdracht door, ze lijdt in stilte, men gelooft haar niet, er
gebeuren wonderlijke dingen. Een vrouw geneest, Bernadette houdt haar hand in de vlam
van een brandende kaars zonder zich te verbranden. ‘De Dame’ maakt haar naam bekend en
op 16 juli is de laatste en achttiende verschijning. ‘De Dame’ glimlacht.
Aanstaande zondag vieren we Moederdag. De dag waarop ik alle moeders toewens dat er
een glimlach voor hun is weggelegd.
Ruim 150 jaar later trekken jaarlijks 6 tot 8 miljoen pelgrims naar Lourdes. Overal kennen
we kapellen die geïnspireerd zijn op deze kapel. Bij de zusters Franciscanessen in Denekamp
kennen we bv. een Lourdeskapel en in het Heeckeren in Goor. In Borne kunnen we naar de
prachtige Mariakapel aan de Koppelsbrink, waar in de meimaand iedere dinsdag gevierd
wordt. Op vele plaatsen is een Maria Lof te ontdekken en mee te vieren.
Er is sowieso veel te vieren deze weken. Vierden we op 25 april 200 jaar Koninkrijk. 200
jaar het recht in vrijheid op verenigen en vergaderen. Dat blijkt in Nederland niet tegen
dovemans oren gezegd te zijn. Vrij en verbonden door gelijke rechten en plichten. We zijn
het Europese land met verreweg de meeste stichtingen en verenigingen. ‘Leve de club’ was
de titel waaronder het in Zwolle bruiste op deze dag. De vele vrijwilligers in ons land
werden gewaardeerd. En terecht! Veel organisaties zouden helemaal niet kunnen
bestaan, zonder de vrijwilligers. Mensen die steeds opnieuw klaar staan, zomaar, om niet.
De samenleving verandert en de toekomst van de organisatie ook. Maar de vrijwilliger is
gebleven. We stellen onszelf de vraag: hoe kun je als ‘club’ aansluiten op de
maatschappelijke veranderingen? Hoe vinden we aangepaste vormen, zonder de inhoud te
verliezen?

Als parochie doen we dat in de vorm van bedevaarten en pelgrimsreizen. Zo vinden we
verbondenheid en ontmoetingen. Zo delen we wat ons van waarde is. We mogen dat doen
in vrijheid. Vrijheid hebben we ons in herinnering geroepen op 4 en 5 mei.
We leven tussen Pinksteren en Pasen met de gedachte aan de Verrezen Heer. Vijftig
dagen na Pasen vieren we de bekroning en voltooiing van de overwinning op de dood. We
mogen de gaven van wijsheid en inzicht ontvangen. Het is een uitnodiging tot nieuwe
inspiratie om in deze tijd op een enthousiaste en wervende manier te beleven waarin we
geloven. ‘Leve de club’ van de toekomst!
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