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Column van de pastor
KONINKLIJK BEZOEK
Opeens komen de foto’s binnen van het koninklijk bezoek op Witte Donderdag 29 maart hier voor de
opening van de Groene Loper. Het was toch echt wel een happening. Tjonge wat een gedoe, maar
geweldig. En eerlijk is eerlijk, dat ik de koning de kerk in kreeg, was fantastisch! Ik had niet verwacht
dat onze buurtbewoners dit ook een sjieke actie vonden. Dagenlang lachende gezichten omdat de
koning van het protocol was afgeweken. Het was dus net zo’n mens als wij en wie wijkt er wel eens
niet van het protocol? “Wat een ruimte”, zei de koning. Inderdaad, hij heeft het goed gezien en hij zei
dat je moest facilitairen, ruimte geven. Dat is precies wat we steeds weer met onze mooie kerk
proberen te doen: ruimte geven, maar dan zo dat het geen warboel of wilde boel wordt. De kerk is een
kerk en daar is niet alles mogelijk, maar wel heel veel. Samen moet je dat als het ware steeds weer
opnieuw ontdekken en dat is een spannend avontuur, waarin je blijft leren. Het was mooi en goed dat
de koning er was uitgerekend op Witte Donderdag , de dag waarop ook ooit het convenant voor de
tunnel is getekend. Het is een hele mooie symbolische dag, zo aan het begin van het Paastridium. We
vieren de verrijzenis van Christus, zijn opstanding uit de doden, maar met de koning erbij vierden we
ook de opstanding van onze buurten hier in Maastricht. Dat zij gaan opstaan tot nieuw en spannend
leven waarin, naar ik hoop, ruimte geboden kan worden aan heel veel en heel verschillende mensen.
Mensen maken de stad, mensen moeten het doen en dat zijn wij!
Wij maken de stad; wij maken het leven. De Groene Loper is een geweldige uitdaging, die ook opgepakt
is door heel uiteenlopende mensen en groepen van mensen. Niet alleen voelde de senioren Drumband
zich uitgedaagd om langs de Groene Loper te spelen, ook het Werkhuis en Caracola in de
Theresiaschool zetten hun deuren open, net als wij van de kerk. Continu zijn er mensen uit en in blijven
lopen. Talentino is geopend en ook beveel ik graag ‘On Top’ aan waar het goed eten en drinken is. En
natuurlijk is er nog altijd ons café de Kokerel en het Trefcentrum. Zij wil van haar cafégedeelte een echt
café maken waar je kunt zitten en kunt kaarten. Dat allemaal om leven in de buurt te brengen en
Wittevrouwenveld te verbinden met Wijckerveld. Of het echt gaat lukken? Dat hangt van ons allemaal
samen af. Maar hoopvol is dat het kienen op de dinsdag weer gewoon doorgaat. Er is een herstart
gemaakt met dat kienen op de dinsdagmiddag. Het werd enorm gemist. Dat kan alleen maar slagen als
u ook echt komt. Maar laten we eerlijk zijn: hebben we geen kien met zo’n buurt en die Groene Loper?
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