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RONALD VAN BRONSWIJK
PASPOORT

‘Het is nog te vaak
ieder voor zich en
God voor ons allen’
INTERVIEW De kerk staat onder druk,
maar de Catharinaparochie in
Oosterhout heeft een nieuwe pastoor.

door
Ralph van Wolffelaar
ralph.vanwolffelaar@bndestem.nl

D

e zon schijnt lekker op
deze lentedag in de tuin
van Ronald van Bronswijk. De temperatuur is aangenaam. Binnen, in de kamer van
de pastorie naast de Mariakerk,
waar hij sinds enkele maanden
woont, brandt niettemin de verwarming. Een aquarium siert de
ruimte, evenals een keyboard met
bladmuziek en ook een dartsbord.

Schijnt de zon ook binnen de Catharinaparochie?
Overtuigend: „Ja, de zon
schijnt. Ook voor mijzelf. Ik ben
zo’n vijftien jaar pastoor geweest,
onder meer op de Bevelanden,
Schouwen- Duiveland en WestZeeuws-Vlaanderen in Zeeland.
Daarna acht jaar in de Dongemond-regio, met name omdat ik
de afstand tot mijn familie in Nijmegen kleiner wilde maken. Aan
het eind van die periode vroeg ik
mij af: wil ik dit nog wel doen?
Wellicht had ik last van een midlifecrisis...
Serieus: ik wilde reflecteren, me
bezinnen. En ben daarom de een-

䡵

November 2012: bisschop Jan Liesen installeert Ronald van Bronswijk als
pastoor van de Catharinaparochie. foto Johan Wouters/het fotoburo

Geert Kollau, beter bekend als
Geeert, is opgetogen over de gezamenlijke expositie met Julian Lennon. Terwijl hij niet eens fan van
The Beatles is. „Ik heb wel wat singles van ze. Mijn ouders draaiden
The Beatles en The Stones. Ik
vind die bands goed, maar ik luister vaker naar David Bowie.”
Kollau zit als professioneel kunstenaar in de lift. De Oosterhouter
kan rondkomen van zijn mixed
media kunstwerken van verf en
foto’s die hij met de computer bewerkt. Op de beurs in Miami
sprak hij met Julian Lennon vooral over kunst. Kollau: „Het klikte

gewoon. We gingen samen lunchen en spraken over onze manier van werken. Dat vindt hij
prettig. De meeste mensen komen op hem af, omdat hij de
zoon van een Beatle is. En dat
soort conversaties is hij beu. Hij
maakt nog wel muziek, maar fotografie is echt zijn ding. Dat heeft
niets met zijn vader te maken. Hij
heeft iets voor zichzelf nodig.”
Lennon en Kollau werden als deelnemers aan de kunstbeurs in
Miami beiden uitgenodigd voor
een zogeheten rooftop-party op
het dak van een hotel. Kollau: „Ik
liet Lennon met rust, maar hij
kwam uit zichzelf naar me toe.
Het is een heel rustige man. Als je

䢇

Hoe ziet een doordeweekse dag van
een pastoor er uit?
„Veel leeswerk. Er is ruimte
voor stilte en gebed. Ik bereid afspraken voor, leg huisbezoeken
af. Vanuit het bisdom heb ik ook
verschillende contacten waar ik
mee bezig ben.”

Hoe staat het met de financiën in
het algemeen?
„De financiën zijn zorgelijk, we
kijken wat we aan inkomsten tegenover onze uitgaven kunnen
plaatsen. Op dit moment zijn,
naast enkele kleine inkomsten, de
parochiebijdragen onze belangrijkste bron van inkomsten. We hebben geld nodig, anders hebben
we geen pastoraat, zo simpel is
het.”

䡵

Pastoor Ronald van Bronswijk van de Catharinaparochie: ‘Bisschop Jan Liesen heeft zich laten zien als gelovig, als meelevend en als iemand
die meedenkt met onze parochie.’ foto Jeroen Jongeneelen/het fotoburo

Bisschop Liesen komt op ons niet
over als een man van de dialoog,
ook gezien zijn besluit om een lezing
in Breda te verbieden.
„De bisschop was hier vorige
week op werkbezoek. Hij sprak
onder meer met het pastoresteam
en nam deel aan enkele rondetafelgesprekken. Dat hebben wij als
zeer prettig ervaren. Hij liet zich
zien als gelovig, als meelevend en
als iemand die meedenkt met de
parochie. Volgens mij is hij wel

degelijk iemand die de dialoog
aangaat.”
Wat wordt onder uw leiding de parochiekoers?
„Wij zijn bezig te vragen hoe
we mensen bij het geloof, bij de
diepste bron, kunnen betrekken.
Ik ben mezelf nog aan het oriënteren. Het duurt een jaar voor je
mensen kent en je huis je thuis is.
Eventuele veranderingen doen
we in overleg met het parochiebe-

met Lennon’

samen een biertje drinkt, kun je
enorm met hem lachen. Je vergeet gewoon dat hij de zoon van
John Lennon is. Al pratende bedachten we dat een gezamenlijke
expositie goed zou zijn. Op zich is
dat een leuk idee, maar het daadwerkelijk regelen is een ander verhaal. Die man heeft zo’n drukke
agenda. Gelukkig heeft de Amsterdamse organisatie Urban Art House alles formeel afgekaart.”
Lennon komt 28 maart naar Nederland en een dag later opent hij
de expositie Timeless Moments in
het Urban Art House aan de Herengracht.
䡵
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Naam: Ronald van Bronswijk
Geboorteplaats: Lent
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: tuindersopleiding,
klinische pastorale vorming
Hobby’s: dammen, darts, lezen, keyboard spelen

de toekomstige functie van de
Oosterhoutse kerkgebouwen aan?
„Binnen de parochie is een commissie vastgoed bezig te kijken
wat we met de gebouwen kunnen. De commissie is gekoppeld
aan het pastoraat en geeft advies
aan het bestuur. Zoals ik al zei: bij
alles moet het geloof vooropstaan.
Maar er is ook een financieel plaatje. In veel gevallen is het onderhoud niet meer op te brengen
met de huidige inkomsten. Er kan
een moment komen dat we de gebouwen niet meer open kunnen
houden. Uiterlijk eind van dit jaar
hoop ik dat we weten welke kant
we op willen met de kerkgebouwen. De basiliek blijft bestaan,
dat is zeker, de rest is onderwerp
van discussie.”

Komt u uit een gelovig gezin?
„Nee, wij werden katholiek opgevoed maar kwamen nauwelijks
in de kerk. Ik kom uit een tuindersgezin, heb ook samen met
mijn broer een tuindersbedrijf gehad. Maar terwijl ik met planten
bezig was, kwam mijn roeping.
Die was zo sterk, ik had geen
keus iets anders te gaan doen.
Dus heb ik het bedrijf losgelaten
en ben ik naar het seminarie Bovendonk in Hoeven gegaan. Daarna heb ik stage gelopen in Zegge.”

Kollau: ‘Het klikte gewoon
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jarige opleiding klinische pastorale vorming aan de Radboud Universiteit gaan volgen. Ik had dat
nodig. Wij kunnen om de vijf jaar
een sabbatical periode van drie
maanden nemen, maar dat had ik
nooit gedaan. Afstand nemen zit
niet in tijd. Maar nu had ik het nodig. Mijn conclusie na die eenjarige studie was: het pastorale werk
is prachtig.”

U kwam in Oosterhout terecht. Hoe
gaat zoiets?
„Ik heb een gesprek met de
toen net geïnstalleerde bisschop
Jan Liesen gehad; hij was van
plan mij hier te benoemen. Dat
zag ik wel zitten. Ik ben terechtgekomen in een parochie met een
capabel bestuur en capabele pastores, met betrokken mensen en
een grote schare vrijwilligers. In
totaal zetten zich acht- tot negenhonderd mensen vrijwillig voor
de parochie in.”
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Julian Lennon en Geert Kollau raakten in december 2012 bevriend op een
kunstbeurs in Miami.

stuur, het pastorale team en het
bisdom. Het gaat dan om draagvlak. Bij alles wat er speelt, moet
het geloof vooropstaan. Dat is het
absolute houvast. Mensen zijn re-

“

Wij zijn elkaars gelijken,
maar zo behandelen
we elkaar vaak niet
Ronald van Bronswijk, pastoor

ligieus geboren: ze hebben iets in
zich dat niet van hen is. Dat kan
zich uiten via vieringen, via bijvoorbeeld een activiteit van het
Thomasprogramma. Er zijn altijd
dingen die je niet kunt verklaren;
dat is het werk van de geest. De
Franse natuurkundige en filosoof
Blaise Pascal zei daarover: Het
hart heeft zijn redenen, die de rede
niet kent. En zo is het.”
Hoe kijkt u tegen de discussie rond
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Pasen op het MEK

‘Wreck-it Ralph’

Eerste paasdag, zondag 31
maart, zijn er van 11.00 uur
tot en met 16.00 uur diverse
activiteiten op het MEK, zoals eieren zoeken, kuikentjes aaien en broodjes bakken. Pony Hannes en de
paashaas zijn er ook.

Filmtheater De Bussel vertoont
morgen om 14.00 de Disneyfilm Wreck-it Ralph. De animatiefilm is Nederlands gesproken en bevat stemmen van
onder anderen Frank Lammers, Irene Moors en Georgina
Verbaan. Entree 5 euro.

OOSTERHOUT

RAAMSDONKSVEER

Palmzondag

Massaal afvallen

De Antoniuskerk viert palmzondag, 24 maart, op bijzondere wijze. De kerk staat stil
bij het lijden van vrouwen
over de hele wereld. Pastor
Marion Corvers vertelt verhalen van deze vrouwen. De
viering begint om 9.30 uur.

Het social medium rond het afvalprogramma DietExit van
Cor Vissers telt in een paar dagen tijd al zo’n driehonderd
aanmeldingen. Dat laat Vissers
weten. Het programma is gebaseerd op driemaal eten per dag,
en niet zozeer op een dieet.

Wat is wat u betreft de kern van
het geloof?
Denkt na. „De kern is de verbintenis met Jezus Christus, de verrijzenisgedachte. Uiteindelijk is er
een plaats waar wordt rechtgesproken.”
Waar recht wordt gesproken?
„Ja. Ik weet het niet zeker, maar
hoop het wel. Mensen doen elkaar hier groot onrecht aan. Die
balans moet ooit, aan het eind
van de rit, worden rechtgetrokken. Dat komt voort uit meer dan
een rechtvaardigheidsgevoel. Wij
zijn elkaars gelijken, maar zo behandelen we elkaar vaak niet. Het
ergste vind ik dat we steeds minder voor elkaar zorgdragen. We
worden individualistischer. Het is
te vaak ieder voor zich en God
voor ons allen.”

Cursus Uitkomen
met je Inkomen
in De Bunthoef
OOSTERHOUT – Surplus Welzijn begint maandag in De Bunthoef
weer met een cursus Uitkomen
met je Inkomen. De cursus leert
deelnemers onder andere hoe je
verantwoord kunt omgaan met je
geld, geeft tips en leert een financieel overzicht te maken.
Inwoners van de gemeente Oosterhout en Drimmelen kunnen
gratis deelnemen aan de cursus,
die plaatsvindt op de maandagen
18 en 25 maart en 8, 15 en 22 april,
steeds van 9.30 tot 12.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Surplus Welzijn, tel.
076-5223220, of bij de trainers, tel.
06-20390873.
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