
4e zondag van Pasen: Roepingenzondag 
 
Vrijdag jl. stond er een bijzondere man op de voorpagina van de Twentsche Courant Tubantia: 
missionaris Jan Finkers uit Geesteren: voor altijd één met de indianen in Venezuela. Als 14 jarige 
jongen was hij naar het klooster gegaan en ingetreden bij de broeders van Don Bosco in Ugchelen. 
Ook zijn jongere zus sloot zich later bij deze congregatie aan. Jan had een groot ideaal, hij wilde n.l. 
missionaris worden. Daarop moest hij maar liefst 25 jaar wachten, eer hij kon worden uitgezonden in 
1970. Sinds die tijd leefde hij in de Indianenstam, waar hij het leven met hen deelde. Hij zette zich in 
voor deze stam die geïsoleerd leefde in de oerwouden rond de Amazone, als verpleger, onderwijzer, 
verloskundige, maar vooral als vriend. Hij werd één met deze stam, werd door hen helemaal 
opgenomen als onze Hermano Juan, en zijn laatste wens was dan ook daar te blijven en het ritueel te 
ondergaan dat gebruikelijk is nadat iemand van de stam overlijdt.  
Na zijn overlijden, 29 april jl., werd zijn lichaam er gecremeerd, vervolgens vermengd met gestampte 
bananen en als soep door de stam opgegeten. Zo gaf deze gewone jongen uit het Twentse Geesteren 
zich met lichaam en ziel aan deze Indianenstam en offerde hij zijn ideaal op om het leven van deze 
stam te verbeteren. Zijn geest en levenskracht leven verder op de plek waar hij zich totaal heeft 
gegeven. Een bijzonder roepingsverhaal dat we tegenwoordig niet zoveel meer tegenkomen. Een 
jonge man die luisterde naar de stem in zijn hart, een man die door de deur waarover Jezus spreekt 
in het Evangelie, een veilig thuis vond in het klooster en tegelijk door dezelfde deur de vrijheid kreeg 
de wereld in te gaan om zijn ideaal uit te dragen. 
 
In de vorige eeuw heeft Nederland veel jonge mensen voortgebracht met het ideaal om priester of 
kloosterling te worden of als missionaris om naar de missie te gaan en zich in te zetten voor de 
verdere ontwikkeling van de mensen in de Derde Wereldlanden. Verbetering van de levensstandaard 
ging hand in hand met het verspreiden van het Evangelie. In menig boerderij of Twentsdorp en stad 
zijn tranen gevloeid wanneer een zoon of dochter met de boodschap kwam dat ze naar de missie 
wilden. Was het daar wel veilig, zouden de ouders, broers, zussen en familie hen ooit nog weer terug 
zien? Maar deze jonge mannen en vrouwen konden niet anders dan de stem in hun hart te 
beantwoorden, door hun leven te geven aan de Kerk en het lot van de kwetsbare medemens, dichtbij 
en veraf.  
Vele decennia werd in de Kerk aandacht besteed aan, en opgeroepen tot deze bijzondere roepingen 
tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. De liturgie kende zelfs een speciale 
Roepingenzondag, zoals vandaag! Maar het lijkt dat in onze tijd deze bijzondere roepingen opdrogen. 
 
Gaat het op Roepingenzondag dan alleen om deze bijzondere roepingen, hoezeer deze ook van 
belang zijn voor het wezen van onze Kerk? Roept God niet allerlei wijzen mensen om zich in te zetten 
voor de idealen van het Evangelie: liefde, gerechtigheid, vrede en aandacht voor de kwetsbare 
mens? Zijn er in onze tijd dan geen mensen meer die zich willen inzetten voor deze idealen? Mensen 
die zich helemaal willen geven voor datgene waarvoor zij zich ten diepste willen inzetten?  
Als we goed luisteren en kijken, dan zijn er ook in onze tijd gelukkig nog veel mensen, zeker ook 
jongeren die zich willen inzetten voor deze idealen. Want wat is roeping eigenlijk? Is dat louter 
geroepen worden tot een dienstbaar leven als geestelijke of religieus?  
Zou je ook op een andere wijze niet geroepen kunnen worden door Jezus om zijn idealen, Gods 
Koninkrijk, dichter bij de mensen te brengen? Roeping betekent dat je op je plek komt in het leven, 
de plek waar jij gelukkig bent. 
Gelukkig zien we dat veel mensen op eigentijdse manier die stem diep in hun hart beantwoorden, die 
hun roept om de idealen van het Evangelie uit te dragen. Want is het geen roeping wanneer je 
nachten waakt bij een stervende, wanneer je je als vrijwilliger inzet voor vluchtelingen, 
bijstandsgezinnen, de voedselbank, als toegewijde vrijwilliger actief bent in de kerk, de samenleving, 
je je inzet voor de jeugd, de sport of het milieu? Velen voelen zich ook in onze dagen geroepen door 
de stem diep in hun hart, de stem van God, die je oproept je in te zetten voor de medemens en de 
samenleving.  



 
Zo is de Kerk geroepen om de plek te zijn waar mensen beschutting, geborgenheid en veiligheid 
vinden, een plek waar ieder welkom is, ieder mens wordt geteld, een plek waar de oren worden 
gespitst om te kunnen luisteren naar het Woord van de herder die ons de weg wijst naar de  
binnenkant, de motor in ons hart. En die ons vervolgens weer naar buiten begeleidt om daar elkaar 
van harte te hoeden met groot respect voor ieders waardigheid.  
 
Beste mensen, broeder Jan Finkers en velen met hem hebben deze stem gehoord en er gehoor aan 
gegeven. Hoe is het met u? Geeft u ook gehoor naar de stem die u ten diepste roept en u leidt naar 
de plek waartoe u zich ten diepste geroepen en gelukkig voelt?  
Ik heb er 30 jaar geleden van harte “ja” op gezegd en het heeft mijn leven en dat van anderen verrijkt 
en verdiept! 
 
Amen. 
 
Ootmarsum, 7 mei 2017 
 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman  
 


