Petra Hulman beleeft haar geloof vooral in de kerk

“Door de kerk besef ik waar het in het
leven om gaat”
Petra Hulman (54) beleeft haar geloof vooral in de kerk, ze gaat naar de Rooms-Katholieke
kerk in Lochem (parochie HH. Twaalf Apostelen), waar ze samen met anderen kan zingen,
bidden en luisteren naar een mooie overweging. “Dan besef ik weer waar het om gaat in
het leven. Zonder de kerk zou ik die verdieping missen.”
Petra is met het geloof opgegroeid in een traditioneel katholiek gezin. “We gingen elke
zondag naar de kerk en we baden voor en na het eten. Dat was heel gewoon in het Sallandse
dorp waar wij woonden. Iedereen ging naar de kerk en alle kinderen gingen naar de RoomsKatholieke school. Het geloof en de kerk hoorden bij het leven. De ontkerkelijking was bij
ons nog niet doorgedrongen.”
Middelbare school
Op de middelbare school kwam Petra ook in aanraking met (katholieke) kinderen die niet
naar de kerk gingen. Tegen hen durfde ze niet te zeggen dat zij zelfs élke week ging. Maar
het wel of niet naar de kerk gaan kwam thuis domweg niet aan de orde, dus is Petra altijd
blijven gaan. “Ik zong in een koor en was lector; voor mij had het een functie dat ik naar de
kerk ging, maar ik beleefde er lang niet altijd wat aan.”

“Pas de laatste jaren heeft de kerk voor mij echt meerwaarde
gekregen”
“Mijn man komt uit eenzelfde soort gezin als ik. We beleven het geloof samen door naar de
kerk te gaan en door als actieve vrijwilligers bij onze parochie betrokken te zijn. We geloven
in God, dat Hij bestaat en dat Hij ons hoort. Dat uit zich vooral in dankbaarheid, voor al het
goede dat ons overkomt. We zeggen vaak tegen elkaar dat er enorm veel is om dankbaar

voor te zijn.”
Verdieping
“Veel overwegingen in onze kerk sluiten aan bij de actualiteit. Je wordt erop gewezen wat je
gelukkig maakt in het leven. Dat dat niet materiële zaken zijn of vakanties, maar voor elkaar
zorgen en omzien naar elkaar. Delen van wat je hebt maakt je blij en dankbaar. Het is goed
om dat in de kerk steeds weer te horen, zodat je beseft waar het om gaat in het leven.
Zonder de kerk zou ik die verdieping missen.”
“Laatst ging de overweging over de tekst dat een rijke het Koninkrijk van God niet
binnenkomt als hij niet al zijn bezittingen weggeeft. Jezus vergelijkt dat met een kameel die
niet door het oog van een naald kan. De voorganger vertelde dat daarmee een heel nauw
poortje in Jeruzalem werd bedoeld, waar een kameel alleen zonder bepakking maar
ternauwernood door kan. Je moet dus je ballast afwerpen om het Koninkrijk binnen te
kunnen. Ik had die uitleg nog nooit gehoord. We praten dan na over wat er met die
bezittingen bedoeld wordt. Hoe moet je dat zien? En wat is je ballast?”
“De warmte, de fijne sfeer, de saamhorigheid, het samen beleven, dat kan ik

niet uitleggen, dat moet je ervaren”
Zingen verbindt
“In mijn kerk zing ik in een koor en ik dirigeer een ander kerkkoor. Zingen verbindt mensen.
Samen zingen geeft een saamhorigheidsgevoel. Het luistert de viering op en het vult de
teksten en gebeden aan. En als dat allemaal bij elkaar past, de teksten en de muziek, dan
geniet ik daar enorm van. Het tilt mij op en geeft mij energie.”
Thuiskomen
Petra: “De kerk is voor mij een fijne plaats waar ik gelijkgestemden ontmoet. Bij wie je je
thuis voelt omdat je hetzelfde deelt. Dat geeft een gevoel van verbinding, van thuiskomen.
In de kerk ben je niet alleen. Je bent samen, want je beleeft het samen. Het is een warm
nest. Na afloop van een viering drinken we altijd samen koffie en dan praten we over wat we
gehoord, gezongen en gebeden hebben. Thuis praten mijn man en ik ook vaak nog even na.”
“Nee, ik zou de kerk niet kunnen missen, maar als ik aan iemand zou moeten uitleggen
waarom de kerk voor mij zo belangrijk is, dan zou ik dat niet met woorden kunnen
omschrijven: je moet het voelen! De warmte, de fijne sfeer, de saamhorigheid, het samen
beleven, dat kan ik niet uitleggen, dat moet je ervaren.”

Wat is voor u waardevol in de kerk?
U kunt dit artikel en bijgaande foto gratis downloaden voor overname in uw kerkblad met
vermelding van: Tekst: Team Actie Kerkbalans. Foto: Ramon Mangold.

