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'Je inspireert elkaar'
Vertrekkende pastor Bart Verreijt ziet kansen met moderne media
DOOR MARIAN VREUGDENHIL

AMERSFOORT - “Als ik nou
terugkijk, ben ik ervan
overtuigd dat de kerk gebruik moet maken van de
kansen die moderne media
bieden”, zegt Bart Verreijt,
tot zomer 2008 pastor van
de katholieke parochie aan
’t Zand te Amersfoort.
Een traditionele carrière als
pastor heeft hij niet gehad. Bart
Verreijt werd veertig jaar geleden tot priester gewijd en
neemt in juni 2008 afscheid van
de parochie aan ’t Zand. Later
dat jaar wordt hij namelijk 65
jaar. De stamboom van zijn familie vermeldt de laatste priester in de 15e eeuw. Verreijt werd
dus een ‘eenzame uitzondering’
in zijn familie toen hij priester
werd. Na zijn jeugd in een bij de
kerk betrokken katholiek gezin
en een rol als misdienaar (‘omdat de kerk anders saai was’),
begon hij in de jaren zestig de
traditionele priesteropleiding.
Een bijzondere keuze in die jaren, omdat de vanzelfsprekendheid er na het Vaticaanse Concilie wel af was. “Ik merkte dat ik
plezier had in de omgang met
mensen en dat religieuze zingeving daar alles mee te maken
had.”
Al doende groeide Verreijt naar
meer diepgang. De liturgie
sprak hem aan en hij merkte dat
hij gemakkelijk contact legde
met mensen. “Priester worden

Kerstavond
‘U zijt wellekome’ is de
naam van de bijeenkomst
op kerstavond, 24 december. Om 20.30 uur start deze
laagdrempelige
samenkomst aan de kerk van ’t
Zand, met bekende kerstliederen. Zie verder www.xaveriusamersfoort.nl
heeft met roeping te maken,
maar zeker ook met aanleg”,
vertelt hij. Hij werd praktisch
theoloog. De verbinding tussen
de leer van de kerk en de praktijk van iedere dag boeide hem
erg. “In wat mensen meemaken, zie ik dat God aan het werk
is.”
Gedurende negen jaar was hij in
Nijmegen teamleider in een situatie van vier gefuseerde parochies.
Na tien jaar als medewerker/directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom
Den Bosch, werd hij omroeppastoor (1987 tot 1992). Toen hij
in 1992 hoofd werd van de afdeling godsdienst televisie van de
KRO, werkte hij nog slechts als
pastoor ‘in een bijbaan’, zoals
hij het noemt. “Als omroeppastor is het hele land je parochie.
Ik heb het altijd belangrijk gevonden om alle mogelijkheden
te benutten om ook niet-katholieken te bereiken. De kerk is
kerk in de samenleving en moet

Jubileumfeest
Carnavalleien
AMERSFOORT - Carnavalsvereniging De Carnavalleien
pakt op 22 december uit met
een jubileumfeest bij het 33jarig bestaan.
Het feest wordt gehouden in
De Klaveet in Achterveld. De
Carnavalleien konden geen
feestlocatie in Amersfoort
vinden die groot genoeg was.
Meer dan 1100 kaarten zijn
in de voorverkoop al besteld
voor het feest.
Vele bevriende verenigingen
komen de jubilerende prins
Tunus XXXIII en zijn Adjudant feliciteren. Verder zijn
er diverse optredens.
In 1974 zag De Carnavalleine
het levenslicht. In De Drietand op het Neptunusplein
werd Joop Besamusca prins
Tunus I. Meer informatie:
www.carnavalleien.nl.

Kerstnacht in
Lichtkring

De pastor bij het vloerkunstwerk Rorate: ‘We vieren dat God ook in onze tijd met ons meegaat’.
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zich niet opsluiten in een ivoren
toren. Het gevaar is anders
groot dat de kerk een instituut
wordt en bedreigingen en gevaren ziet. Op ’t Zand zoeken wij
naar vormen van samenwerking met initiatieven in de
maatschappij, zoals die van de
stichting Ravelijn. Geloven
moet natuurlijk in die contac-

ten aan de orde kunnen komen.”
Wanneer de boodschap aantrekkelijk wordt gebracht, kan
de kerk mensen helpen de ‘volheid van het leven’ in te vullen.
Verreijt noemt als voorbeeld de
vader uit zijn parochie die onlangs met zijn zoon voor een
half jaar naar Transkei vertrok

om voorlichting te geven over
aids. “Je inspireert elkaar. Mensen roepen iets in je op.” En het
lijden in de wereld dan? “Dat
God rechtstreeks ingrijpt, is een
menselijke manier van voorstellen. Vaak doen mensen elkaar
het lijden aan. Lijden wordt echt
lijden als mensen elkaar in de
steek laten.”

AMERSFOORT - In kerk De
Lichtkring, bij de vijver aan
de Laan naar Emiclaer,
wordt maandag 24 december de kerstnachtviering gehouden.
Hij heeft als thema ‘Een Kind
is ons geboren’ en begint om
21.30 uur.
De kerstnachtviering wordt
geleid door ds. Jan Boersma.
De meditatie wordt verzorgd
door Janita Geertsema, die
onlangs terugkeerde uit Nigeria.
Er is samenzang en muziek,
waaronder enkele meerstemmige liederen door leden van gospelkoor Tin Speranza. Na afloop is voor iedereen warme chocolademelk of glühwein en krentenbrood.

