'Sluit je de kerk,
dan trekt ook het
geloof het dorp uit'
::r:

Gezond van liif en leden: pater Frans
Bomers is niet stuk te krifgen. Hii is vijftig jaar
priester. Aan de hand van stellingen, blikt hij terug
op de laatste viif, roerige Roomse kerkjaren.

irr\li

Ëf,\§?ffiffi.vsmw

door Bernardo van Hal

pè§p*trRï

rans Bomers grng in juli zoo8 met emeritaat. Na missiewerk in Taiwan kwam

g Frans Bomers is geboren

hij via enkele'parochietussenstops' in

*

in Lent en Oosterhout terecht,
waar hij nog steeds populair is.
1995

Stelling: de nieuwe paus is een zegen.
,,]e moet mensen nooit onderling vergelijken;

ook pastoors niet. Maar ik vind het wel prachtig
dat we nu een paus uit de periferie hebben, niet
uit het centrum van de kerkelijke macht. Deze
paus neemt als Argentijn zijn eigen achterban
mee, katholieken van andere continenten. Bij de
kerk is het een beetje als bij de politiek: in Den
Haag gebeurt het, maar de rest van het land
voelt zich daar minder mee verbonden. Verder is
het Íijn dat deze paus eenvoud en barmhartigheid uitstraalt; hij is pretentieloos en realistisch."
Stetlíng: uerníeuwíng uít de jaren zestig, met zater:
dagauonddíenst en beatmis, heeft weiníg gebracht.

,,Het was destijds een goede ontwikkeling ging
samen met maatschappelijke verandering. In de

((

aetkwaad zit van
binnen, in de kerk zelf.
Dat excuus van de
vorige paus heeft mij

diep geraakt
Pater Frans Bomers

o
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op 21 februari 1938 in
het Achterhoekse Beltrum.
Hij ging op zijn dertiende naar het seminarium,
als laatste lichting van de klassieke opleiding in
het Brabantse Zunderl Daarna studeerde hij filosofie en theologie. ln 1964 werd hij tot priester
gewijd in het Limburgse Helden-Panningen.
Hii was tot 1980 missionaris in Taiwan. Daarna
werd hij pater in diverse parochies in Nederland.
Leeft al 29 jaar samen met huisgenote Nel.

ë
samenleving kwamen shows, entertainment en
media op en dat had invloed op de eredienst. De
kerkganger rvilde meer dan aileen maar bidden:
zochtperfonnance.Ze gingen vragen'is er iets te
doen dan', als je hen polste of ze zondag naar de
kerk wilden komen. Terwijl het gevoel van binnen moet zitten. Aan de andere kant: ik zie ook
hoe vrolijk de kerkdienst in Afrika of Zuid-Amerika wordt beleefd. Heel positief, met zang en
dans. Maar dat is weer een stap te ver voor nuchtere Europeanen. Met veranderingen is niks mis,
zolang de kern van het geloof behouden blijft."
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Stelling: na het bekend worden uan het omuangrijke kíndermísbruík was een grootser excuus en meer
nederigheid op z'n plaats geweest.
,,De kerk zit hier vreselijk mee. In die tijd waren
seks en misbruik onderwerpen die zowel in de
kerk als in de samenleving een enorm taboe waren. Ik heb ook nimmer iets van misbruik gemerkt. Als medebroeders wisten we niet wat de
anderen uitspookten; we waren echt verbaasd
en geschokt toen dit uitkwam. De katholieke
kerk lijkt één grote kolos, maar kent allerlei afscheidingen: van jezuïeten en franciscanen tot
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ffi De in Bemmel woonachtige Frans Bomers

viert dit weekend in Lent en Oosterhout zijn vijftigjarig priesterfieesL íoto's

dominicanen en augustiinen. Dat maakt het
voor buitenstaanders zo moeilijk. Maar ik
denk dat de kerk het de laatste jaren goed
heeft aangepakt. De vorige paus - Benedictus - zei 'het kwaad zit van binnen, in de
kerk zelf. Dat is een heel duidelijk excuus,
heeft mij diep geraakt. Als je dit excuus veel
vaker maakq wordt het ongeloofwaardig."

het fijn vinden als het wordt losgekoppeld
van het priesterschap. Dat geeft getrouwden
ook de kans om priester te worden. Levert
zeker nieuwe geestelijken op."

Stelling: zeker gezíen het priestertekort ís het
celíbaat níet meer uan deze tijd.
,,Het celibaat is van alle tijden. Maar ik zou

trekt het geloof er ook weg. Vergelijk het
met de Haagse politiek en de Argentijnse
paus in Rome. Een parochie heeft alleen toe-

Stellíng: de kerksluitíng in de twee Betuwse paro chíe s is onu ermíj delíj k.
,,Ik ben er geen voorstander van. Als je in
de dorpen geen erediensten meer houdt,

Erik van

't Hullenaar

komst als her gelooflokaal gevierd wordt.
Elk dorp heeft z'n eigen kerkcultuur. Waarom moeten al die dorpen louter de kerken
in Elst en Huissen overeind houden? En als
het dan toch hard terugloopt liever een kleiner kerkgebouw. Maar blijf lokaal aanwezig,
niet alles centraliseren!"
Stelling: niet uerdrietíg zijn om steeds kleínere
kerk, dit is de realíteít.
,,Toch wel. Iets vertrouwds en dierbaars valt
weg: het vo-< dat samen het geloof beleeft."

