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‘Mijn levensweg is op 
weg zijn naar God’ 

Viering H. Corneliusoctaaf
Borgharen, vr 15 t/m vr 22 sep
Viering van het Corneliusoctaaf in het 
heiligdom van de H. Cornelius (Kerk-
straat 8), dat tijdens het octaaf dagelijks 
is geopend van 09.30 tot 19.30 uur. Pro-
gramma: 15 september, 19.00 uur ope-
ningsviering; 16 september, 19.00 uur 
viering sterfdag H. Cornelius; 17 sep-
tember, 10.00 uur ‘Haardergaank’ (pel-
grimstocht) naar Borgharen met aan-
sluitend H. Mis; 21 september, 20.30 
uur lichtprocessie vanaf de Mariakapel 

met aansluitend H. Mis; 22 september, 
19.00 uur sluitingsviering. Dagelijks is 
er biechtgelegenheid en zijn er vierin-
gen om 15.00 en 19.00 uur en van 12.00 
tot 17.00 uur op elk volle uur zegen op 
voorspraak van de H. Cornelius met 
aansluitend reliekenverering.
Info: (043) 363 29 67,
www.parochieborgharen.nl

Kinder- en tienergebedsgroep
Gentbrugge (B), vr 15 sep
Kinder- en tienergebedsgroep (4 t/m 
12 jaar) in Cara Nova o Maria (Kliniek-
straat 48). Aanvang 19.30 uur. Gezellig 

samenzijn, bidden, bijbellezen, zingen 
en knutselen.
Info: 0485/80.07.15,
greta.verbeke@telenet.be

Open dag Radio Maria
’s-Hertogenbosch, za 16 sep
Open dag bij Radio Maria (Waalstraat 
2). Aanvang 11.00 uur met H. Mis, na 
afl oop koffi e met broodje en ontmoe-
ting. Met o.a. informatietafel, gelegen-
heid tot rondleiding en kennismaking 
met medewerkers. Afsluiting rond 
15.30 uur met een gebedsviering.
Info: (073) 687 20 00, www.radiomaria.nl

Ailbertusviering
Kerkrade, di 19 sep
Jaarlijkse Ailbertusviering in de Abdij-
kerk van Rolduc (Heyendallaan 82), ter 
ere van de stichter van de Abdij. H. Mis 
om 19.00 uur, gecelebreerd door vica-
ris Smeets.
Info: ailbertusrolduc.jouwweb.nl

Lezing Nieuwe Evangelisatie
Nijmegen, di 26 sep
Lezing over het Compendium voor de 
Nieuwe Evangelisatie door het Centrum 
voor Parochiespiritualiteit (CPS). De le-
zing is van 13.00 tot 16.00 uur (inclusief 

In De Waterdruppel – Weg 

van God maakt domini-

caan Ernst Marijnissen 

(91) de balans op van zijn 

leven. Met zijn geloofsin-

zichten richt hij zich in 

het bijzonder tot zoeken-

de gelovigen of mensen 

die in de Kerk teleurge-

steld zijn geraakt. 

Esther Raaijmakers

Wie Ernst Marijnissen – ranke 
gestalte en cognac schoenen – 
voor het eerst ziet, zou niet 
denken dat deze kwieke man 
de negentig jaar al gepasseerd 
is. Wanneer ik hem daarmee 
complimenteer, zegt hij droog: 
“Dat krijg ik wel vaker te ho-
ren. Onlangs is mijn rijbewijs 
opnieuw verlengd en als ik 
achter het stuur zit, voel ik mij 
weer zestig jaar. Dat ik nog zo 
vitaal ben, beschouw ik als een 
zegen en eigenlijk”, bekent hij, 
“doe ik daar helemaal niets 
voor.”

Met een cappuccino
Hij heeft een rijke carrière ach-
ter zich liggen. Zo was hij de-
ken in het bisdom Groningen, 
zat hij in de Nationale Raad 
voor Katechese en werkte hij 
bij de oecumenische organisa-
tie Open Deur. Na een hectisch 
leven van vergaderen, veel rei-
zen en allerlei bestuurlijke 
functies vond hij het welletjes. 
In hem groeide het verlangen 
om terug naar het klooster te 
gaan, in dit geval Huissen, 
waar hij nu alweer sinds 1980 
woont.
Drie jaar geleden, op achten-
tachtigjarige leeftijd, vroeg hij 

aan de kloostergemeenschap of 
hij iedere woensdag vrij mocht 
nemen, zodat hij aan zijn boek 
kon werken. Hij had namelijk 
het gevoel dat alles wat in zijn 
leven was gebeurd op zijn 
plaats begon te vallen. “Dan 
pakte ik de bus naar Nijmegen 
en nam met een cappuccino en 
een tompouce plaats aan een 
tafeltje van de Hema. In het ru-
moer van kinderen, studenten 
en mensen die boodschappen 
deden, gebeurde er iets opmer-

kelijks. Juist door deel te zijn 
van het alledaagse leven, ver-
stilde het in mij en kon ik mijn 
inzichten op papier zetten.”

‘Beeld van God’
“In mijn boek laat ik aan de 
hand van verschillende erva-
ringen, ontmoetingen en studie 
van de Bijbel zien hoe ik mijn 
levensweg steeds meer ben 
gaan ervaren als op weg zijn 

naar God. Tegelijkertijd groei-
de ik tijdens dit proces ook 
wég van God. Hiermee bedoel 
ik dat ik bepaalde voorstellin-
gen van God heb losgelaten en 
sommige kerkpraktijken ach-
ter me heb gelaten.” Hij kan 
zich bijvoorbeeld niet meer 
vinden in de transsubstantia-
tieleer en zou liever zien dat de 
rooms-katholieke Kerk een de-
mocratische instelling wordt, 
zoals dit ook bij de orde van de 
dominicanen het geval is. 

Want, zo redeneert hij: “Jezus 
ging ook openlijk in discussie 
met de overheden en pries-
ters.”
Het belangrijkste inzicht van de 
dominicaan is misschien wel 
dat de mens geroepen is om ge-
stalte van God te worden. “Je-
zus bevestigt dat een mens, als 
hij trouw blijft, uit kan groeien 
tot beeld van God. Jezus zegt: 
‘Wie Mij ziet, heeft de Vader ge-

zien.’ Hoe kun je dan beelddra-
ger van God worden? Dan dien 
je alles mee te nemen wat Hij 
gezegd heeft, maar ook wat Hij 
gedaan heeft. Als je dus beeld 
van God wilt worden in deze 
samenleving, dan is een wezen-
lijk onderdeel het aanvaarden 
van verdriet en lijden.”

Jongere generatie
Waar Marijnissen in de loop 
van zijn leven andere zienswij-
zen heeft gekregen over som-

mige kerkpraktijken, ziet hij 
dat de nieuwe aanwas in zijn 
kloostergemeenschap zich eer-
der richt op een vorm van res-
tauratie. “Ik ben voorzichtig, 
maar maak mij zorgen over de 
toekomst van het kloosterle-
ven. De nieuwe dominicanen 
hebben hun noviciaat in Cam-
bridge gedaan. Die zijn gestuit 
op het Engelse katholicisme, 
dat zich soms stevig afzet te-

gen het anglicanisme, en dat 
heeft zijn sporen achtergelaten 
bij deze veertigers. Hun kerk-
beeld en hun manier van vie-
ren gaan helemaal terug naar 
de jaren vijftig, een periode 
waar wij uit zijn vertrokken. In 
de wijze waarop wij Eucharis-
tie vieren, kunnen zij zich bij-
voorbeeld moeilijk vinden.
Ik kan aanvoelen dat mijn jon-
gere medebroeders behoefte 
hebben aan veiligheid. Dat kan 
ik ze niet kwalijk nemen. De 
individualistische wereld om 
hen heen dwingt hen om een 
plek te zoeken waar ze zich be-
schermd voelen en waar dui-
delijke structuren zijn. Zij heb-
ben niet de gevoelens gekend 
die wij hadden toen de wereld 
open ging met het Tweede Va-
ticaans Concilie.”

‘Vruchtbare grond’
Hij ziet de verschillen tussen 
de oude en jonge broeders als 
ongelijktijdigheid. “ Één ding 
moet je niet doen: het proberen 
recht te trekken. Het moet de 
tijd hebben om te groeien. Ga 
niet discussiëren en laat deze 
verschillen maar een periode 
naast elkaar bestaan. Dwing 
mij echter niet om op dezelfde 
manier te geloven als de jonge-
re generatie dat doet. Ik ben 
niet voor niets eenennegentig 
geworden. In mijn leven heb ik 
genoeg dingen gezien, beleefd 
en bestudeerd. Dat zie ik als 
een weg vooruit. Een levens-
weg loopt nooit terug, net als 
een waterdruppel. Ook ik zal 
een keer aan mijn eind komen 
en dan geef ik mij over aan hoe 
het zal zijn. Dan valt de drup-
pel in vruchtbare grond. +

Ernst Marijnissen, De Water-
druppel – Weg van God. Uitg. 
Valkhof Pers, 312 pp., pb., € 22,50, 
ISBN 978 90 5625 483 4

Pater Ernst Marijnissen: “Als je dus beeld van God wilt worden in deze samenleving, dan is een wezenlijk 
onderdeel het aanvaarden van verdriet en lijden.”
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