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'Heilige boontjes' 

JCH leidt achter de coulissen ook een ander leven dat verder gaat dan el
kaar een Zalig Nieuwjaar wensen . Ais afsluiting van een seizoen voigt een 
fietstocht, staat de Hemelvaartzaal vol met conga's en bongo's of leent 
deze zaal zich voor een beeldende quiz. In deze geest neemt JCH als 'Hei
lige boontjes' eind 2015 dan ook deel aan Wizzik. 

Op weg naar de rollator zit er muziek in JCH 

JCH gaat voor goud, het koor beweegt in menig opzicht, koorstelletjes 
gaan voor zilver, enkele leden inmiddels weldra voor 'robijn' . 
Stiekempjes kijken mijn gesprekspartners om naar hoe zij schuchter bin
nenkomen. Een vijftienjarige Jeanne, inmiddels meer dan dertig jaar orga

niste, belt jaren eerder op om zich aan te melden en krijgt van onlangs 
overleden Kees van Vugt te horen: 'Laat je neus maar eens zien.' Theo 

staat helder en dankbaar voor de geest hoe hij vanbuiten binnenkomt. 

'Vallen en opstaan', drempels slechten zoals bij het sluiten van de Christus' 

Hemelvaartkerk. Betrokkenheid, verbondenheid,laten raken zetten de toon. 
Om woorden van tien jaar terug aan te halen: 'Het onzegbare zingen, op 
adem komen om verder te geraken, in Gods Naam die ons hoort en durf 
geeft. De moeite waard .' 
Ondanks een monumentale Mol als voorzitter: 'In majeur'. 
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JCH gouden jubileum 
Jacques Janssen MSC, emerituspastor 

en opvolger van pastoor Jan van den Hurk 

JCH is de afkorting van Jongerenkoor Christus' Hemelvaart. Een gewezen 
jongerenkoor 50 jaar jong of 50 jaar oud. Is dat niet wonderlijk? Wat 
maakt dit gewezen jongerenkoor zo lang levensvatbaar? Die vraag heb ik 

me gesteld. 

De parochie Christus' Hemelvaart werd opgericht in 1961 met de Zeereer
waarde heer Jan van den Hurk als bouwpastoor. Vrij snel is begonnen met 
een noodkerk in de Dr. Wierstraat. Het jaar daarop startte al de aanbeste
ding van de nieuwe kerk en in juli 1964 was de plechtige inwijding en inge

bruikname van de kerk. 

Het was de tijd van de afronding van het Tweede Vaticaans Concilie. Het 
motto van paus Johannes XXIII was: 'De kerk bij de tijd brengen.' 
Het geloof moest beleefd, gevierd en uitgedrukt worden in eigentijdse taal 

en vormen. Kinderen, jongeren en volwassenen hebben niet allen dezelfde 
geloofsbeleving. Zo ontstonden er in de Christus' Hemelvaart een kinder
koor, een jongerenkoor en meer dan een volwassenenkoor. De geloofs
beleving is dus verschillend naargelang leeftijd; bovendien, ze ligt niet 
vast; ze schuift met de tijd, met de ervaringen die ieder van ons door

maakt of die wij gezamenlijk doormaken. 

De Christus Hemelvaart had een rode ringmap met gebeden voor het be
gin van de viering, de geloofsbelijdenissen, de voorbeden, tafelgebeden en 
liederen. Met name in de liederen zien we de verschuiving van de geloofs

beleving. Ik noem een paar voorbeelden: 

Op bladzijde 144 van de laatste bundel staat: 
'Wat zou de wereld anders zijn 
Ais er in plaats van leed en pijn 
Geluk en goedheid heersen zou 
Verbondenheid en goede trouw ... 
Breek die muren of 
Breek de deuren open 
Loot er voor de mensen 
Hoop op leven zijn.' 

Lied van gelovig verlangen bij aile verdeeldheid en ophitsing tegen elkaar. 
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Op bladzijde 152 staat: 
Ilk loop met een hand vol woorden 
Zij vormen het oude verhaal van mensen .. 
Maar als de Heer het huis niet bouwt, 
We bouwen, we bouwen voor niets ... ' 

Het is verstandig bij alles wat wij doen l ook goed naar onszelf te kijken. 
Het lied is in een eigentijdse verwoording een variatie op psalm 128. 

Op bladzijde 203 staat: 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
Vragen wij jou, die onze nomen riep, 
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
Zoeken wij jou, die licht in 't duister schiep. 
Ben jij de onrust die ons wakker maakte ... ' 

De geloofsbeleving in de eerste twee voorbeelden is in relatie tot de 
wereld waarin wij leven; we zingen onze zorgen en ons verlangen uit. 
In het derde voorbeeld wordt een I jij' toegezongen, op een eerbiedige 
t~~n, bijna fluisterend. Het is een lied dat eindigt in een hunkering naar 
iemand wiens naam we niet hoeven te noemen. Innerlijk beseffen we tot 
wie we zingen : IJij zult er zijn, die licht in 't duister is.' 

Ik kom nu terug op de vraag in het begin: Waarin ligt de levensvatbaarheid 
van JCH? In de eerste jaren heeft het koor de goodwill van de ouderen uit 
de Chris-tus' Hemelvaartwijk ondervonden. Sommigen vervulden boven
dien een ral als koster, acoliet, lid van het pastoraal overleg of de coord i
natiecommissie, enzovoort. Later heeft het koor in zijn geheel de overstap 
gemaakt naar de Elisabethkerk. 

Ze hebben elkaar vastgehouden 
en samen de verschuivingen en ontwikkelingen doorgemaakt. 

Hierin zie ik de kracht van dit koor. 
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Actie Kerkbalans en onze parochie 

We ontmoeten elkaar 
op een zonnige koude 
dog. {(Echt Kerkbalans
weer," zegt mijn ge
sprekspartner, "iris, 
nachtvorst en vroeg 
donker.". 
En hij kan het weten. 
Acht jaar lang was 
Dirk Bijl voorzitter van 
de landelijke, interker
kelijke commissie 

Jacques van Geest 

'Kerkbalans'. Die functie werd niet aileen vervuld aan vergadertafels met 
bisschoppen, priesters, predikanten en financieel deskundigen, maar ook 
aan de deur van parochianen en protestanten. In weer en wind! Werken 
aan de basis van de kerk. 
Vandaar dot ik, Jacques van Geest, redacteur van ons kerkblad, hem wilde 
interviewen. 

Wat is eigenlijk 'Kerkbalans'? 

{(Deze actie heeft als doel geld bijeen te brengen voor het functioneren 
van de kerk, plaatselijk en/of regionaal. IKerkbalans' is in bijna aile 
kerkelijke gemeenschappen, protestants en katholiek, de belangrijkste 
inkomsten-bron voor het kerkelijk leven." 

Waarom heet de actie 'Kerkbalans'? 

flOok de kerk heeft een huishoudportemonnee. Inkomsten en uitgaven 
daarin moeten in evenwicht, in balans zijn. De uitgaven rand de verwar
ming, de elektriciteit, de reservering voor het onderhoud van gebouwen, 
personeelskosten en de activiteiten voor jong en oud komen jaarlijks te

rug. 
In veel parachies worden de inkomsten echter minder, waardoor dat ker
kelijk huishoudboekje er zorgelijk uit gaat zien. Het is daaram hard nodig 
dat aile kerkleden, ook in Grave en de kerkdorpen, daar iets aan gaan 

doen. De balans moet weer in evenwicht komen!" 
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