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Steeds minder kerkgangers, toenemende vergrijzing en sluiting van kerkgebouwen tekenen het Nederlandse katholieke 
landschap. Tegen deze negatieve trend in wist pastoor Dick van Klaveren (58) uit Gouda een levendig gezinspastoraat 
op te bouwen in zijn parochie. 

De Geest de kans geven Een thuis voor 
gezinnen ‘om de missie van de Kerk waar 
te maken’

interview

Een ding is voor Dick van Klaveren heel duidelijk: als 
het gaat om gezinswerk, moet het mogelijk zijn om 
de harten van de mensen te winnen voor God. Zeker, 
Van Klaveren – sinds 2008 pastoor van de Johannes de 
Doper-parochie in Gouda en omstreken – maakt zich 
geen illusies over de situatie van de Nederlandse Kerk. 
“Je ziet enerzijds dat de Kerk vergrijst, leegloopt, ver-
schraalt en verkrampt”, constateert de priester. “De 
Kerk was vroeger een warm nest, maar naar binnen 
gericht. We willen een nest bouwen van waaruit gevlo-
gen wordt.  Als mensen in de eerste tijden van het 
christendom hun weg vonden naar God, moet dit ook 
nu mogelijk zijn.”
Vanuit die overtuiging en een “heilige onrust”, zoals 
hij dat zelf omschrijft, ging op een bepaald moment 
een knop om in de pastorale benadering van de pries-

ter. De inspiratie putte hij onder meer uit de twee 
boeken over parochievernieuwing Als God Renoveert 
en Rebuilt. In het eerste boek wijst de Canadese pries-
ter James Mallon op de noodzaak voor parochies om 
zich naar buiten te richten. 
De boeken zijn voor Van Klaveren geen kant-en-klare 
formats waar je gegarandeerd successen mee boekt. 
“Dan zou het ons werk zijn en niet dat van God”, 
waarschuwt hij. “Je moet er inspiratie uit putten. Er 
zit een onderstroom in die heel kostbaar is: je moet 
van onderhoudspastoraat naar missie.” 

Het is vaak moeilijk om hier concreet vorm aan te geven in 
een parochie. Hoe heeft u geprobeerd om dit in de praktijk 
te brengen? 
“Toen ik hier pastoor werd, kreeg ik eerst de opdracht 

om de losse parochies tot één parochie te fuseren. 
Vervolgens hebben we er met het pastorale team 
voor willen zorgen dat de nieuwe fusieparochie een 
‘gemeenschap van gemeenschappen’ werd en als 
zodanig ging functioneren. De formule was om op 
het moment dat zich een vraagstuk aandient, daar als 
parochie antwoord op te geven. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn dat je een locatie gaat stimuleren waar mensen 
met missionaire initiatieven komen. Je gaat naden-
ken waar je in wilt investeren. Dan komen er vanzelf 
dingen boven drijven. Dat is de voedingsbodem 
geweest.”

Op welk moment besefte u dat het anders moest? 
“Je denkt eerst dat je het bouwwerk van de verschil-
lende werkgroepen en vrijwilligers in stand moet 

Pastoor Dick van Klaveren (links) gaat voor in een gezinsviering in Gouda. |  Foto’s: Emy Jansons
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houden. Wanneer iemand er dan mee stopt, is 
er grote paniek. In het verleden kwam je wel 
iemand tegen die het over wilde nemen, nu is 
dat niet meer zo. Geconfronteerd met deze situ-
atie dacht ik: we zijn hier niet om het allemaal 
in stand te houden. We zijn ervoor om mensen 
tot hun recht te laten komen. Dan gebeurt er 
iets anders in de Kerk. Dan is de spanning eraf. 
Mensen kunnen dan ontdekken waar hun talen-
ten liggen. Als je een gemeenschap uitdaagt en 
uitnodigt om met elkaar te ontdekken waar je 
kracht ligt en je daarin te profi leren, ontstaat 
daar iets. We moeten zorgen dat de Heilige 
Geest de kans krijgt om met ons te doen wat er 
gebeuren moet.”

Loop je daarmee niet het gevaar dat het normale 
parochieleven op de achtergrond raakt? 
“Het ‘onderhoud’ is zeker belangrijk, ik noem 
dit ‘het thuis’. Daar kun je elkaar op je geloof 
bevragen, het delen, met elkaar bidden en elkaar 
opbouwen. Maar de opdracht van de Heer is: 
‘Gaat heen, onderricht alle volkeren en leert ze 
te onderhouden alles wat Ik u heb opgedragen.’ 
Ik moet met wat schaamte bekennen dat we die 
opdracht een beetje vergeten waren. Daar ga ik 
de vorige generatie niet op aankijken. Maar we 
kunnen het ons niet meer permitteren om te 
doen alsof die opdracht niet bestaat. Dat thuis is 
er om die zending waar te maken.
We moeten niet alleen met elkaar een thuis cre-
eren maar ons ook herbronnen op de hemel. Dat 
paradijs vind ik het allerbelangrijkste. Mallon 
schrijft in zijn boek over aanbidding, Eucha-
ristie, gebed. Die verbinden het thuis met je 
opdracht. We herbronnen ons op Hem van wie 
we het moeten hebben en die ons de weg wijst. 
Hij voltooit wat wij met onze beperkingen tot 
stand proberen te brengen. Dan gebeuren er 
wonderen.” 

De nieuwe benadering kreeg langzamerhand 
gestalte. Zo bood een aantal parochianen zich 
aan voor het gezinswerk. Sommigen dragen een 
vanzelfsprekende kerkelijkheid bij zich, vertelt 
de priester. “De missionaire opdracht klinkt hun 
als muziek in de oren. Ze nemen daarin andere 
gezinnen mee, die daar wat terughoudender 
tegenover staan en het niet allemaal hebben 
meegekregen. Zo ontstonden er initiatieven als 
de Ankerzondag, die vooral bedoeld was voor 
gezinnen.”
De Ankerzondag – voorheen gezinsochtend 
genoemd – is inmiddels een handelsmerk van de 
Goudse Sint-Jan de Doperparochie. Wat begon 
met twee zondagen per jaar, is uitgegroeid tot 
een maandelijks ontmoetingsmoment voor 
gezinnen. Ook alleenstaanden, stellen zonder 
kinderen, ouders met volwassen kinderen, en 
grootouders weten de weg inmiddels te vinden. 
De opzet is eenvoudig: om 9.30 uur is er cate-
chese en aansluitend om 11.00 uur de heilige 
Mis. Tijdens de catechese zijn er programma’s 
voor de verschillende leeftijdsgroepen, zoals 
kinderen en tieners. 

Waarom richt u zich voornamelijk op de gezinnen?
“Je kunt je ook alleen op de kinderen richten, 
maar er gebeurt zelden wat mee als het niet 
eerst thuis op een vruchtbare bodem valt. We 
kunnen kinderen wel het Weesgegroet leren, 
maar als dat thuis niet gebeden wordt, is het 

daarna weer weg. Als een kind met iets worstelt 
en de ouder is niet in staat om er een gelovig 
antwoord op te geven, hoe kan dat kind dan gaan 
ontdekken dat het geloof de kurk is waar je op 
drijft, en niet een broche waarmee je je leven 
versiert? Als je je op kinderen wilt richten, moet 
je ook de ouders meenemen.” 

Het programma van de Ankerzondagen bestaat voor 
een groot deel uit catechetische vorming. Waarom? 
“Ouders van nu hebben over het algemeen een 
vrij schrale vorming in de Kerk meegekregen. 
We vinden het nu de gewoonste zaak van de 
wereld dat je katholiek bent en de zondag niet 
viert. Of dat je er geen gebedsleven op nahoudt. 
We vinden dat gewoon omdat we nooit hebben 
geleerd waar het allemaal over gaat. We moeten 
zorgen dat mensen worden vastgehouden en 
meegenomen. Hoe is het mogelijk dat we wel 
communie- en vormselcatechese geven, maar 
geen structurele catechese over de geloofsleer 
en de moraal van de Kerk?”

Hoeveel mensen komen er af op de Ankerzondagen?
“Dat is heel wisselend. Het begon mooi op te 
bouwen, maar helaas heeft corona een aanzien-
lijke impact gehad op de groep. We hebben heel 
lang geen catechese kunnen geven en hebben 
veel mensen verloren, dat is doodzonde. Ik kan 
geen exacte getallen noemen: soms komen er 40 
ouders, soms 20. De kinderen zijn het gemakke-
lijkst te motiveren.
We willen een cultuur opbouwen waarin gezin-
nen als vanzelfsprekend naar die Ankerzondag 
komen om elkaar te zien, te leren kennen en met 
elkaar op te trekken. En als het de kinderen gege-
ven is, om later een gezin te stichten en hun kin-
deren weer brengen. Dit draait lekker als het er 
helemaal staat, maar je krijgt het niet in een keer 
voor elkaar. Je moet het op zien te bouwen.” 

Tegen welke moeilijkheden loopt u daarbij aan?
“Je hebt soms het gevoel dat je zit te buff elen. 
Soms zakt de deelname om allerlei redenen in. 
Het is halen en brengen, je raakt soms wel eens 
ontmoedigd. En dat is goed ook, anders ga je 
op een gegeven moment denken dat je het zelf 
allemaal doet. We lopen soms vast, daar ben ik 
heel eerlijk over. Daarom is het belangrijk om je 
te vormen, te herbronnen en te laten inspireren 
door Gods Geest. Dat is misschien wel belang-
rijker dan cursussen te volgen om technieken of 
programma’s te leren.” �

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 
het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding 
(IHGO). Zie ook kn.nl/gezin.

Treedt h�  af of treedt h�  niet af? Het draait in het Vaticaan 
al weken om die vraag. Staat paus Franciscus op het punt 
om z� n ponti� caat zelf te beëindigen, zoals Benedictus XVI, 
of bl� �  h�  aan tot z� n laatste ademtocht, zoals Johannes 
Paulus II? 
De vraag komt natuurl� k vaker naar boven met het st� gen 
van Franciscus’ lee� � d en zeker nu z� n knieproblemen hem 
steeds vaker tot een rolstoel veroordelen. Maar de laatste 
weken z� n de speculaties over Franciscus’ a� reden explosief 
toegenomen. Daar z� n ten minste drie redenen voor: aller-
eerst is onlangs de nieuwe ‘grondwet’ van de Romeinse curie 
in werking getreden: die constitutie was een van de belang-
r� kste eisen van het conclaaf dat Franciscus in 2013 verkoos. 
Tweede reden: de paus moest onlangs vanwege kniepro-
blemen de reis naar de Democratische Republiek Congo en 
Zuid-Soedan uitstellen, die voor begin juli was gepland. Wel 
houdt h�  vast aan het plan om eind juli naar het noorden van 
Canada te reizen. Waarom zo’n immense inspanning onder-
gaan? Waarom moeten z� n artsen zo aandringen dat h�  de 
reizen afzegt? Het l� kt alsof Franciscus geen t� d te verliezen 
hee� …
Derde reden: de paus hee�  voor 27 augustus een consistorie 
b� eengeroepen voor de creatie van nieuwe kardinalen (z�  
die z� n opvolger zullen kiezen) en twee dagen later een b� -
eenkomst van alle kardinalen wereldw� d om de hervorming 
van de curie te bespreken. Waarom kiest h�  voor augustus, 
een maand waarin het Vaticaan gewoonl� k langzaam uit z� n 
lange zomerreces komt? Waarom niet september, oktober of 
– de klassieke maand voor consistories – november?
Tegen deze achtergrond spreekt het bericht dat de paus op 
28 augustus L’Aquila zal bezoeken zeer tot de verbeelding 
van degenen die hierin een vooraankondiging van Francis-
cus’ a� reden zien: het is de stad waar de eerste paus in de 
geschiedenis is afgetreden (Celestinus V).
Maar er z� n net zoveel goede redenen te bedenken waarom 
de paus niet de minste intentie hee�  om af te treden. Zo 
hee�  h�  na augustus al twee afspraken staan: een reis 
naar Kazachstan in september en de grote synode van de 
wereldkerk, die pas in oktober 2023 wordt afgesloten. Maar 
bovenal: emeritus-paus Benedictus XVI lee�  nog en twee 
emeritus-pausen zou te veel van het goede z� n.
Waarsch� nl� k klopt noch het een, noch het ander. Fran-
ciscus is “een strateeg die, zoals een schaker, z� n stukken 
weet te verplaatsen zonder alle mogel� kheden in één zet 
uit te putten”, schreef de Argent� nse journalist Washington 
Uranga eens, die hem kent uit z� n t� d in Buenos Aires. “H�  
denkt alt� d na over de volgende v� f of zes zetten, inclusief de 
alternatieven die zich kunnen aandienen.” 
Als het aan Franciscus zelf lag, zou h�  waarsch� nl� k nog 
jaren doorgaan, en het is niet uitgesloten dat h�  dat zal doen. 
Maar het is ook niet uitgesloten dat fysieke achteruitgang 
hem dat zal verhinderen. Dus bereidt h�  alles zo voor dat z� n 
hervorming, in het ergste geval, ook zonder hem zal stand-
houden. Zonder de mogel� kheid uit te sluiten dat h�  nog wel 
een t� dje rond zal lopen. Franciscus vertrouwt op God, maar 
is ook een goed schaker. 
(Vertaling Susanne Kurstjens)
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