
De weg naar God openen 

Van docent Nederlands naar theoloog. Corinne van Nistelrooij (58) uit Zwolle maakte bijna twintig 

jaar geleden die overstap. ‘Op grensmomenten in de levens van mensen, zoals huwelijk en 

overlijden, probeer ik het gesprek naar God te openen.’ 

Een voormalige kloostercel op de eerste verdieping is haar werkkamer. Alleen de wastafel met 

spiegel erboven herinnert aan die tijd. ‘Ik benijd de broeders die hier wonen niet’, zegt Van 

Nistelrooij. ‘Ze zijn allemaal op leeftijd en douche en toilet bevinden zich op de gang. Gelukkig wordt 

het klooster binnenkort verbouwd.’ 

Van Nistelrooij is blij dat er nog zes broeders in het bij de kerk horende Dominicanenklooster in 

Zwolle wonen. Tijdens de laatste lockdown ging ze dankzij hen niet voor in een lege kerk met enkel 

een camera om voor te preken. ‘Dit is hun huis en daarom mochten zij gewoon in de kerkbanken 

zitten.’ 

Motivatiecrisis 

Twintig jaar geleden had Van Nistelrooij niet gedacht dat deze kerk ooit haar werkplek zou worden. 

Ze gaf Nederlands aan allochtonen op een ROC. Op een dag fietste ze naar school toen ze zich 

halverwege realiseerde: dit werk is het niet meer voor mij. Ze keerde om en reed terug naar huis. 

‘Mijn man keek wel even raar op, ja. Hij zei: “Niet leuk? Iedereen vindt wel eens iets niet leuk! Denk 

je dat de postbode het leuk vindt om door de regen te fietsen?.” Maar toen hij merkte dat ik het 

meende, nam me serieus.’ 

Een burn-out was het volgens haar niet, een zware motivatiecrisis wel. Van Nistelrooij had het gevoel 

dat haar talenten niet volledig tot hun recht kwamen. Ze wilde verder groeien. “Kennisoverdracht 

vond ik leuk, maar op een bepaald moment had ik alle taalproblemen wel behandeld. Uitgelegd 

waarom de verleden tijd van lopen “liep” is, terwijl het bij kopen “kocht” is en geen “kiep”.’  

Ze merkte bovendien dat er veel speelde in de levens van haar leerlingen. Sommigen hadden 

problemen thuis, anderen hadden moeite met het vinden van een baan. Maar in haar werk als 

docent kon Van Nistelrooij daar weinig mee. Ze overwoog een opleiding tot coach, maar het werd 

theologie. ‘In de gesprekken die ik voerde, merkte ik dat God altijd naar voren kwam, maar dat ik het 

lastig vond woorden te vinden om daarover te spreken. Maar ik denk dat mijn belangrijkste motivatie 

om theologie te gaan studeren uiteindelijk toch in mezelf lag; ik wilde persoonlijk leren wie of wat 

God voor me was.’ 

Op haar 40ste begon Van Nistelrooij aan de zeven jaar durende theologiestudie. ‘Natuurlijk wist ik al 

die jaren niet wat de studie me zou brengen maar ik dacht daarbij regelmatig aan de komst van mijn 

vier kinderen. Al had ik er geen idee van of ze gezond zouden zijn en hoe ze zouden opgroeien, toch 

was ik met iedere zwangerschap dolgelukkig. Zo heb ik mijn studie ook aangepakt: ik wist niet 

waartoe het zou leiden, maar wilde alles open ontvangen.’  

Ruimte voor twijfel 

Van Nistelrooij dacht dat de volgende stap in haar carrière die van geestelijk verzorger in een 

ziekenhuis zou zijn. Tot ze op een dag de vacature van pastoraal werker in haar eigen, vertrouwde 

Dominicanenkerk zag. ‘Mijn man was niet gelovig toen we 30 jaar geleden hier kwamen wonen en ik 

ervoer dat daar binnen de Dominicanenkerk ruimte voor was. Hij was welkom. Die ruimte ben ik 

altijd blijven voelen’, zegt Van Nistelrooij. ‘Jaren later heeft hij zich, samen met onze jongste, alsnog 

laten dopen. Ik vind het een groot goed dat in deze gemeenschap geloofsvragen gesteld mogen 

worden, dat twijfelen mag. Al heb ik een universitaire studie gedaan, ik weet het soms ook niet. Ik 



heb God niet in mijn broekzak. Katholieken zijn niet zo gewend om te praten over wie God voor hen 

is. Ik heb het gevoel dat ik het gesprek met God voor hen mag openen. Op grensmomenten, zoals bij 

geboorte, huwelijk en confrontatie met ziekte en overlijden. Gods aanwezigheid tilt zo’n gesprek op, 

dat zie ik. Dan zie ik rust, blijdschap of dankbaarheid bij mensen. Ik vind het bijzonder dat ik die 

verbinding tot stand mag brengen.’ 

Op dit moment is er een vacature in de Dominicanenkerk die nog niet is ingevuld. Volgens Van 

Nistelrooij komt dat mede omdat het bisdom de voorkeur geeft aan het opleiden van priesters in 

plaats van pastoraal werkers. ‘Er zijn weinig katholieke theologen, maar ik voel me geroepen om dit 

werk te doen. Ik doe het met huid en haar. Ik merk dat de liefde van en voor God solidariteit in de 

wereld brengt, dat die mensen bemoedigt en de ogen opent voor elkaar.’ 


