
ZAA 38 ◆

10 zaterdag 22 augustus 202010 Regio

Zelfs wie specifiek op zoek is naar
een kerk, loopt er zo voorbij. Of
meldt zich, zoals de verslaggever in
eerste instantie, bij de verkeerde
kerk. De oudkatholieke kerk in de
Noorderhoofdstraat is een dan ook
een schuilkerk, min of meer ver-
borgen in wat ooit de hooischuur
was van een boerderij uit de zes-
tiende eeuw. Pas binnen zie je een
prachtig en knus kerkje, niet voor
niets een Rijksmonument. Johan-
nes: ,,Omdat de oudkatholieken
destijds moesten onderduiken,
dienden ze hun geloof in het ge-
heim te belijden. Vandaar ook de
schuilkerken. Het werd getole-
reerd, zolang je van buiten niet
kon zien dat het een kerk was.’’ 

Van Riessen heeft koffie gezet en
serveert het op een tafeltje achterin
de kerk. Hij geniet zichtbaar volop
van de aanblik van het kerkje. Zijn
kerkje. Op 1 september betrekt hij
de dienstwoning aan de voorkant
van het gebouw. ,,Ik wilde hier zelf
ook graag wonen, want ik wil deel
uitmaken van de gemeenschap.
Mensen ook tegen kunnen komen
bij de groenteboer of de slager.’’

Wandelen
Hij is de voorganger van een kleine
’gemeenschap’ die slechts ongeveer
75 leden telt. ,,En die zijn niet
allemaal actief. Ik wil ze wel alle-
maal graag bezoeken. Horen wat ik
voor ze kan doen. Elke zondag
houden we een dienst waar gemid-
deld tien mensen bij aanwezig
zijn. Inderdaad, de coronamaatre-
gelen zijn hier geen probleem.’’
Tweemaal per maand zal hij zelf
voorgaan tijdens de dienst. ,,De
andere twee keren doen twee ge-
pensioneerde priesters dat. Daar
ben ik ze heel dankbaar voor.’’ Hij
blijft drie dagen per week doorwer-
ken als docent Nederlands. De rest
van de tijd zal hij besteden aan de
kerk en zijn hobby's, waar na al dat
studeren plots weer tijd voor is. ,,Ik
ga graag de natuur in om te wan-
delen of fietsen. En ik zing graag.
Ik zong dan ooit in een punkband,
tegenwoordig ben ik een tenor,
klassiek geschoold. Maar ik zal ook
af en toe even heerlijk in mijn tuin
zitten. Daar had ik tot voor kort
eigenlijk amper tijd voor.’’ 

Voetbal wordt wel eens vergele-
ken met religie. Dus is het niet

vreemd dat eens om te keren. In
dat geval lijkt de conclusie dat ‘de
kerk’ zijn jaren aan de top heeft
gehad en aan het kwakkelen is
geslagen. Minder invloed, teruglo-
pende ’bezoekersaantallen’ en
grote club in verval. Een beetje
Barcelona na een 2-8 nederlaag
dus. Is Johannes dan wellicht een
soort Ronald Koeman voor de
oudkatholieke kerk? Ad rem lacht
hij: ,,Nou, ik ben wel van plan wat
langer te blijven dan Koeman door-
gaans doet.’’ 

Punkzanger
Hij groeide op in IJmuiden. Zijn
vader werkte bij de politie, zijn
moeder was huisvrouw. ,,We waren
oudkatholiek en gingen elke week
naar de kerk. Ik ben ook misdie-
naar geweest. Maar de bijbel lag bij
ons in de linnenkast. Het geloof
speelde zeker een rol in ons leven,
maar het overheerste niet.’’ 

Nadat hij het gymnasium had
afgerond, raakte hij rond zijn tie-
nerjaren de binding met de kerk
wat kwijt. Het tienerleven bood
volop avonturen en Johannes ge-
noot van het studentenleven. ,,Het
was niet ik dat los raakte van mijn
geloof. Maar de afstand naar de
fysieke kerk werd wel groter. Ik
ontdekte het uitgaan, was zanger
in een punkband en leefde het
leven van een student.’’ Na het
afronden van zijn studie ging hij
aan de slag als leraar Nederlands.
,,Ik rolde er min of meer in.’’ Daar-
na kabbelde zijn leven voort, tot
hij rond zijn dertigste ontdekte hij
dat hij niet tevreden was met dat
gekabbel. ,,Ik zocht verdieping. Ik
had inmiddels ontdekt dat het
geluk niet te vinden is in geld, een
huis of een auto. Ik had behoefte
aan meer.’’ 

Betrokken zijn
Hij volgde op zijn 32ste via de kerk
een cursus geloofsverdieping en
dat ’wakkerde het vuurtje aan’. Na
het voltooien van een theologie-
studie begon hij de priesteroplei-
ding, die op een haar na afgerond
is. ,,Mijn scriptie moet nog een
cijfer krijgen, maar officieus hoor-
de ik al dat dat wel goedkomt.’’ De
bisschop van Haarlem benoemde
hem vervolgens tot pastor in
Krommenie.

Enkele van zijn vrienden keken
op van zijn keuze. ,,Sommigen
schrokken zelfs. Maar ik ben geen
zonderling. Ik sta midden in het
leven. Af en toe bezoek ik een paar
dagen een klooster, maar ik zou er
niet willen wonen. Ik vind daar af
en toe rust. maar ik hoor in de
wereld.’’ Hij heeft ook niet de
drang om mensen te bekeren, stelt
hij. ,,Ik ben momenteel vrijgezel,
maar heb ook vriendinnen gehad
en die hoefden echt niet hetzelfde
geloof te hebben als ik, of sowieso

te geloven.’’ 
Terugkijkend vindt hij het pas

dat hij koos het juiste. ,,Ik denk
niet dat je op je achttiende al vol
overtuiging kunt kiezen voor deze
richting in je leven. Daar heb je
wat levenservaring voor nodig.’’ De
gemeenschap, de mensen zijn
belangrijk voor hem. ,,Geloven kun
je niet in je eentje’’, zegt hij op
enig moment. ,,Ik denk dat het
geloof samen te vatten is in één
woord: liefde. Naar elkaar omkij-
ken, betrokken zijn. De mens is
altijd onderdeel van de samenle-
ving of je wilt of niet. En binnen
die samenleving moeten we voor
elkaar zorgen. Vooral voor de men-
sen die het moeilijker hebben.’’ 

Luisteren
Hij roemt de organisatie van de
oudkatholieke kerk. ,,Het is een
platte organisatie. Ik denk dat de
meeste leden van onze gemeen-
schap het telefoonnummer van de
bisschop in hun mobieltje hebben
staan en dat hij hen ook bij naam
zal kennen. Iedereen is gelijk voor
ons. Wij kennen geen celibaat en
homohuwelijken worden door ons
ingezegend. Dat vind ik juist mooi,
dat iedereen gelijk is. Jezus hield
zich ook niet op bij de rijken, maar
leefde onder de armen, verstotenen
en hulpbehoevenden. Dat is het
werk van de kerk, zijn waar je
nodig bent. Ik zit hier ook niet om
mensen te vertellen wat ze moeten
doen. Nee, vertel mij maar wat ik
voor jou kan doen. Ik ben hier om
te luisteren. Iedereen heeft vragen,
en ik wil graag helpen bij het zoe-
ken naar antwoorden.’’ 

Hij is blij dat de oudkatholieke
kerk is meegegaan met de tijd. ,,De
kerk is geen machtsinstituut meer.
Die tijd is voorbij. Het aantal kerk-
gangers in Nederland loopt terug.
Maar ik hoop hier wel weer een
vonkje te doen ontbranden. Ik wil
ook langs gaan bij de andere twee
kerken hier. Wat kunnen we voor
elkaar betekenen? Wat kunnen we
samen doen? Geloof is ook je han-
den uit de mouwen steken.’’ 

Doelen heeft hij zichzelf niet
gesteld. ,,Nee, ik ga niet zeggen dat
ik hier over enige tijd elke zondag
vijftig mensen in de kerk wil ont-
vangen. Dat zal alleen maar frus-
trerend werken. Wel wil ik de
deuren openzetten. Letterlijk, voor
iedereen. Elke zaterdag is de kerk
een paar uur open en dan is ieder-
een welkom. Om even stilte te
zoeken of gewoon om een Rijks-
monument van binnen te bekijken.
Ik wil ook proberen hier af en toe
iets te organiseren. Een organist
laten optreden bijvoorbeeld. En
heb je vragen, kom er mee. De kerk
en het geloof, dat is niet alleen iets
voor de zondag.’’ 

Frenk Klein Arfman

Van Riessen
wil vonkje
aanwakkeren

Johannes van
Riessen nieuwe
pastor in
Krommenie 

De oudkatholieke kerk in
Krommenie heeft een
nieuwe pastor: de 44-
jarige Johannes van

Riessen. Na jarenlang docent Ne-
derlands te zijn geweest op het
Hageveld College in Heemstede
zocht hij verdieping in het geloof.
Hij voltooide een universitaire
studie theologie en rondde daarna
de priesteropleiding af. Een zij-
instromer met een missie. ,,Ik hoop
een vonk te kunnen aanwakkeren.’’ 

Johannes van Riessen.
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’De kerk is er niet
alleen voor de
zondag’
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