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Leo Fijen is hoofd levensbeschouwing KRO-NCRV

en directeur van uitgeverij Adveniat

ls een tocht door de woestijn, met het kruis van
Christus voorop en het volk
van God er achter aan. Onder Ieiding van een priester
die zijn mensen door de
straten van Amsterdam
Ieidde, op weg naar een
schoollokaal dat dienst ging doen als kerk. Dit beeld blijft
me altijd bij, als een Bijbels beeld van deze tijd. Kerkgangers verlaten hun geliefde gebouw en zoeken een onderkomen op een andere plek. Midden in de stad, ver weg
van de vertrouwde beelden en gezangen. Maar ze bleven
geloven in een toekomst van geloof in Amsterdam omdat
de priester dat voorleefde. Die priester was Leo Nederstigt.
Ik weet het nog zo goed omdat het één van mijn eerste
reportages was voor de rubriek Kruispunt, ergens in 1989.

Het meest bijzondere van deze teksten is dat een priester
in het laatste jaar van zijn leven ons leert hoe je met
aftakeling en loslaten kunt leven. Juist op de weg naar
het lijden van de Goede Week is het ontroerend om te
ervaren dat een priester in deze tijd het kruis op zich
neemt en de weg van Christus gaat. Ook hij protesteert
en vraagt zíclL aÍ of hij niet verlaten wordt. Loslaten en
vrede sluiten met je fysieke ongemakken: hij weet dat
het zijn weg is. Maar het valt hem zwaar. En juist dan
denkt hii aan die tekst uit het boek Koningen. dat God de

Er is veel veranderd in de ontwikkelingen rond de lokale
kerk. Maar er is veel meer niet veranderd. Wat toen ge-

beurde rond de kerkgangers van de Vincentiuskerk in
Amsterdam Oud-West, gebeurt nu op veel andere plekken in het bisdom. Kerken sluiten en kerkgangers zoeken
een ander heenkomen. Er is toekomst, maar op een andere manier. Leo NederstÍgt is ook niet veranderd, zelfs niet
door zijn ziekte. Toen straalde hij en leefde hij voor dat
God ons draagt juist in de woestijn, op weg naar het onbekende. En precies dat leeft hij voor nu hij aan zÍjn laatste jaar als priester bezig is. Hii weet het, iedereen weet
het, Leo is ernstig ziek, brengt zijn laatste periode door in
een hospice enzal gaan sterven. En juist nu troost hij ons
en laat hij zien dat God in het duister woont en je daar wil
dragen op de moeilijkste momenten in je bestaan.
Leo Nederstigt heeft de laatste jaren tijdens zljn zíekte
brieven rondgestuurd om zijn gevoelens te delen en
zijn geloof uit te schrijven. Daarnaast heeft hij tijdens
zijn overwegingen meer dan eens over zljn persoonlijke
tocht door de woestijn gesproken. "Je wordt als gelovige
geroepen op reis te gaan, ook als ie tocht meer op een

reis door de woestijn dan door een oase lijkt. Maar zelfs
een moeilijke reis kan worden tot een oase, omringd
door de woestijn', zo heeft hii eens gesproken. Vrienden,
familie en parochianen hebben de mooiste preken en
de meest aangrijpende rondzendbrieven gebundeld in
een prachtig boekje met de titel'Ik hou van jou, Leo
Nederstigt, pastor in Amsterdam'.
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duisternis niet wegneemt maar juist onder ons wil
wonen in die duisternis. En dat troost Leo NederstÍgt.
En zo gaat hij ontdekken dat in de littekens van het
bestaan het licht van God bil hem binnen kan komen
en hem kan dragen in de diepste duisternis. r
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