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Kennismaking met het nieuwe bestuurslid – Marieke Feuth
In juni 2017 ben ik Kees de Groot opgevolgd als bestuurslid van de L.J. Mariastichting.
Mijn theologiestudie begon ik in 2005, het jaar dat de TFT werd opgenomen in de Universiteit van Tilburg. Ik
beleefde veel plezier aan de diversiteit aan disciplines: filosofie, geschiedenis, antropologie, Latijn, Grieks,
Hebreeuws en exegese. Deze studie bevestigde wat ik altijd al dacht: álles is interessant, als je maar goed kijkt!
Maar ik leerde ondertussen wel om beter – verder – anders te kijken. Een open blik en open dialoog zijn voor mij
dan ook heel belangrijk. Omdat ik niet-religieus ben opgevoed, was de studie ook bepalend voor mijn spirituele
ontwikkeling: terwijl ik bij de Kapucijnen aan de Korvelseweg kennismaakte met de christelijke traditie, werd aan
de universiteit die traditie structureel doordacht. Voor mij zijn intellectuele en religieuze ontwikkeling dus altijd
samen opgegaan. Aan het einde van de bachelor voelde ik me toegerust om me even loyaal als kritisch tot de
katholieke kerk te verhouden, en werd ik in het Kapucijnenklooster gedoopt en gevormd.
In de master vond ik mijn grote theologische liefde: de hermeneutiek. Wat gebeurt er, wanneer een idee, een
gebeurtenis of een gedachte in tekst wordt neergeschreven, gelezen en in andere gedachten, andere teksten en ook
in daden zijn doorwerking vindt? Een dynamische discipline. Ik denk dat het niet alleen in mijn eigen leven, maar
ook in onze samenleving belangrijk is om christelijke en kerkelijke tradities geloof-waardig te ‘vertalen’ naar de
contexten en vragen van nu.
Dit resulteerde in 2012 in mijn masterthesis De betere boodschap. Theologische betekenis van Guus Kuijers
hermeneutiek en interpretatie van de bijbel voor de katholieke dialoog met het atheïsme. Eén van mijn meest
geliefde teksten is Kuijers hermeneutische de- én reconstructie van Jezus’ gebed in Getsemane, waarmee hij
bijzonder licht werpt op de doorwerking van diverse interpretaties van de kruisdood. Kuijer ontwikkelt de
hermeneutische problemen verbonden met orthodoxe geloofsopvattingen op grond van zowel de interne logica
van het geloofsverstaan als de psychologisch gekleurde moeilijkheden van moderne mensen om deze nog te
verbinden met een liefdevol, niet-gewelddadig godsbeeld. De atheïst Kuijer daagt mij zo uit om plausibel te
maken dat de God waarvan de christelijke traditie spreekt niet een willekeurig construct is, maar een levende God
wiens ‘goede boodschap’ op contextuele wijze kan, mag en moet worden geïnterpreteerd, vertolkt en uitgeleefd.
Aan deze uitdaging probeer ik gehoor te geven nu ik pastoraal werker ben in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In
een prachtige, vitale parochie die zich inzet voor geloven in de toekomst. Waar ik mensen de ruimte mag geven –
of wijzen: ruimte waarin ze zichzelf mogen zijn en tegelijkertijd iets van Gods mysterie ervaarbaar wordt. Zeker
als jonge vrouw is het af en toe moeilijk laveren in alle kerkelijke en culturele spanningsvelden. In onze kerken
wordt veel gesproken over het verleden – heel goed, maar we mogen ook uitzien naar de toekomst! Want dat
kerken krimpen, betekent niet dat de traditie van het ‘gelovig zoeken naar inzicht’ onderbroken wordt. Of, zoals
bisschop De Korte schreef: ‘De eerste opdracht van de christelijke gemeenschap was en is het geheim van God ter
sprake te brengen’. En dat kan op vele manieren. Dat vraagt wel openheid van geest, vertrouwen en ook kennis en
kunde. Ik ben daarom mijn docenten zeer dankbaar voor alles wat ik van hen mocht leren, en geef wat ik van hen
ontving graag dóór.
Vandaar dat ik ‘ja’ zei, toen de L.J. Mariastichting vroeg om een bijdrage te leveren.

Verslag Conferentie International Association for the Study of Youth Ministry (IASYM)
te Sydney (Australië) van 4-7 januari 2017
Stephie The-Mertens, promovenda Tilburg School of Catholic Theology.
Conferentiethema: “Personal, Practical, and Public.”

Als voormalig studente theologie en huidige promovenda praktische theologie is het mij opgevallen dat jongeren
regelmatig onderbelicht worden in de (Nederlandse) kerk, haar beleid en de theologie. Vandaar dat mijn
onderzoek zich richt op het jongerenpastoraat, met name dat van enkele nieuwe bewegingen binnen de katholieke
kerk. Dit zijn plekken waar jongeren (ook rand- en niet-kerkelijke jongeren) te vinden zijn en op pad gaan, op weg
gaan in geloof. Mijn deelvragen richten zich o.a. op de organisatoren van het jongerenwerk en -pastoraat, de
jongeren die komen (hun achtergrond en aantrekking tot de plek, beweging of activiteit) en de (pastorale) relaties
die er worden opgebouwd.
De IASYM conferentie vormde een goede gelegenheid om over deze thematiek van gedachten te wisselen met
andere scholar-practitioners, mensen die praktijkervaring hebben in het werken met jongeren binnen (en buiten)
de kerk en hier onderzoek naar doen. Zowel theologen als sociale wetenschappers met verschillende christelijke
achtergronden waren aanwezig. Het thema van de conferentie was “persoonlijk, praktisch en publiek.” Hierbinnen
waren drie ‘stromen’ ontwikkeld: contextueel & publiek, wetenschap & jongerenpastoraat en jongerenpastoraat in
het persoonlijk/dagelijks leven. In zijn welkomstwoord pleitte de president van IASYM (Bard Norheim) ervoor
deze drie plaatsen – de kerk, de academie en de ‘marktplaats’ – bij elkaar te blijven houden en er
jongerenpastoraat ‘naartoe te brengen’.
De conferentie bevatte een mooie mix van mannelijke en vrouwelijk sprekers. Een lezing die mij persoonlijk
aansprak was die van Amy Jakober over hesed. Dit Hebreeuwse woord is lastig te vertalen, maar gaat over de
overvloed van God: zijn liefde en zorgzaamheid, zijn mildheid en zijn trouw aan het verbond en de schepping.
Hesed is niet alleen wat je mag verwachten, maar wat de verwachting overstijgt, het “extra” van Gods genade.
Amy gebruikte dit principe om te spreken over de inclusiviteit van mensen met een handicap (met name jongeren)
binnen de kerkgemeenschap. Haar presentatie deed mij denken aan de katholieke gemeenschap “Geloof en Licht”
(internationaal bekend als Foi et Lumière) die speciale aandacht besteedt aan mensen met een handicap en hun
familie.
Ook mijn eigen onderzoek heeft te maken met inclusiviteit. Een van mijn casussen is het Franciscaans
Jongerenwerk, een beweging die graag inclusief wil zijn. In mijn diepte-interviews met de betrokken broeders
kwam deze thematiek regelmatig naar voren. Graag refereren de broeders aan Franciscus van Assisi, die de
vreemde verwelkomde en deel liet zijn van de Franciscaanse broederschap. Hierdoor breidde die broederschap
zich steeds verder uit totdat deze de hele schepping insloot. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het Zonnelied, waarin
Franciscus spreekt over “broeder zon, zuster maan”, etc.
Ik ben dankbaar dat ik samen met mijn man bij de IASYM conferentie aanwezig kon zijn. Ik heb veel geleerd van
mijn eigen paper presentatie en de reacties daarop en van de andere papers en ontmoetingen met professionals.
Omdat ik in verwachting ben van ons eerste kindje was het ook fijn met de aanwezige vrouwen van gedachten te
kunnen wisselen over de combinatie van werk en gezin. Mooi om zulke voorbeelden te zien. Nogmaals bedankt
voor de financiële bijdrage; ik heb er veel aan gehad!
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