
De dag dat Danny werd geroepen 

Hij werkte als ICT-expert, touringcar- en truckchauffeur. Danny 

Horsch (37) uit Landgraaf had niets met de kerk en woonde al 

jaren samen met zijn vriendin toen God hem op een avond riep. 

Vandaag wordt hij in Roermond tot priester gewijd, de eerste 

Limburger in jaren en voorlopig ook de laatste. 
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Alleen thuis was hij, zittend achter zijn computer, toen die ‘stem’ in zijn 
hoofd klonk. Fluisterend. De herinnering is kraakhelder, maar beschrijven 
wat er precies gebeurde de wonderlijke avond van zijn roeping blijft lastig. 
„Het was een ingeving, een prachtig gevoel. Een ontmoeting. Iemand zette 
een deur open en wenkte me, om te kiezen voor het priesterschap.” Een 
overdonderende ervaring noemt Danny Horsch het, toen 28 jaar. Hij blijft 
in verbazing achter en besluit er, voorlopig, met niemand over te praten. 
Waarom ik? Waarom heeft God mij geroepen? De vraag maalt door zijn 
hoofd. „Ik ben gedoopt, maar verder niet katholiek opgevoed. Ik had nog 
nooit serieus gebeden, kende het Onze Vader niet eens helemaal, laat staan 
de geloofsbelijdenis.” 
Bang dat mensen in zijn omgeving met hun vooroordelen klaar zullen staan, 
gaat hij stiekem naar de kerk. Uit nieuwsgierigheid. Om het gevoel een plek 
te geven. Op zoek naar antwoorden. „Ik begon in de achterste bank, leerde 
mezelf bidden. Aanvankelijk met iets van schaamte, maar uiteindelijk met 
steeds meer de bevestiging: hier ben ik op mijn plaats. Ik schoof beetje bij 
beetje in de banken naar voren. Zat er uiteindelijk elke dag. Een jonge vent 
tussen al die grijze haren, dat viel natuurlijk de pastoor, Freek Jongen, op. 
Hij heeft me toen onder de arm genomen en verder de weg gewezen.” 

Bestemming 

Danny wordt misdienaar en ook anderszins actief als vrijwilliger binnen de 
kerk. „Als geroepene zit je nu op een roze wolk van verliefdheid, 
waarschuwde pastoor Jongen. Maar het echte gebedsleven vraagt wat van 
je. Weet je zeker dat je dit wilt? Hij heeft me alles zelf laten ontdekken. 
Hield me ook voor dat een roeping geen vlucht mag zijn, geen ontsnappen 
aan iets. Dan red je het niet.” Twee jaar duurde het voordat Danny definitief 
de knoop durfde door te hakken. Voordat hij zijn leven, dat door de roeping 
op z’n kop was gezet, werkelijk omgooide. Alles achterliet. Huisje, boompje, 
beestje. „Ik had mijn leven op de rails. Werkte bij Medtronic Inc. en als 
zzp'er in de ICT. Het was een worsteling, maar het gevoel ‘dit is mijn weg’ 
liet me niet meer los. Ik woonde al vijf jaar samen met mijn vriendin. Zij 
wilde meer. Ze had me wel zien veranderen, maar dacht dat het wel over zou 
waaien. Toen ik haar vertelde dat ik priester wilde worden, was ze totaal in 
shock. Voor haar voelde het als vreemdgaan. Vrienden verklaarden me voor 
gek. Mijn vader was teleurgesteld, had een andere carrière voor me 
uitgestippeld. Mijn moeder zei: ‘Als jij dat leuk vindt jongen, dan moet je 
het doen’. 
Leuk? Alles moet tegenwoordig maar leuk zijn. De kerk is niet leuk”, klinkt 
het even verrassend als nuchter. 
„Objectief beschouwd had ik geen enkele reden om deze weg te gaan. Je zit 
tegenwoordig in de kerk vooral tussen oudere mensen. Er zijn meer 
uitvaarten dan doopsels, kerkelijke huwelijken zijn een uitzondering 
geworden. Ook voor het geld of het aanzien - zit jij ook bij die 



pedofielenclub, dat is me al vaker nageroepen - hoefde ik het niet te doen. 
Je zwemt tegen de stroom in, tegen de stemming in de maatschappij in. En 
toch heb ik ervoor gekozen. Waarom? Omdat ik diep van binnen voel dat dit 
het goede is, dit is mijn bestemming.” 

Zitvlees 

Aan de wijding is zes jaar studie aan het grootseminarie Rolduc 
voorafgegaan. Danny draait er niet omheen. Het was bij vlagen een enorme 
confrontatie met zichzelf. Een eenzame tijd. Ja hij heeft wel eens zitten 
huilen op zijn kamer in Kerkrade. „Ik leidde al een vrij zelfstandig leven. 
Daar werd ik weer in allerlei regels geperst.” Twee keer stond hij op het 
punt om er alsnog mee te stoppen. De Landgravenaar, vooral technisch 
geschoold, had zich ook verkeken op het zware lesprogramma. „Je leert veel 
over filosofie, psychologie, theologie, sociologie, liturgie en 
kerkgeschiedenis. Maar er waren ook vakken waar ik nog nooit van had 
gehoord: eschatologie (de leer van het laatste oordeel), patristiek (de leer 
van de kerkvaders) en kenleer (wat is de reikwijdte van onze kennis?). We 
kregen Grieks en Latijn, ook nieuw voor mij. Ik ben praktisch ingesteld, wil 
graag bezig zijn. Onder mensen. Op Rolduc kweek je veel zitvlees. 
Natuurlijk heb ik wel eens gedacht: waar ben ik aan begonnen? Ik heb zelfs 
wel eens gevloekt: ‘God wat heb je me aangedaan’? Steeds was er dan weer 
de herinnering aan die roeping, de stem, dat gevoel. Hij heeft me erdoor 
gesleept. Het moet zo zijn.” 
Van ICT’er en buschauffeur naar gewijd priester, het blijft een wonderlijke 
stap. „Ik heb altijd zelf mijn geld verdiend. Het begon met de krant 
bezorgen, het Limburgs Dagblad. Later, tijdens mijn opleiding Network 
Forensic Research aan Zuyd Hogeschool, had ik een bijbaan bij DistriQ. ’s 
Ochtends in alle vroegte reed ik de kranten naar de diverse depots in Zuid-
Limburg. Ik had inmiddels mijn vrachtwagen- en busrijbewijs gehaald. Zo 
ben ik ook bij Boosten terechtgekomen. Als chauffeur op vakanties naar 
Spanje, in twee dagen op en neer rijden. Slopend. 
Of met een schoolklas naar een pretpark. Terwijl zij in de Efteling of 
Toverland plezier maakten, zat ik in de bus met mijn neus in de 
studieboeken.” Die touringcarervaring kwam trouwens ook op Rolduc nog 
wel van pas. „We zijn eens met z’n allen een dag op cursus geweest in 
Utrecht. Ik regel wel een bus en zal zelf rijden, stelde ik voor. Dat was 
prima. Zoals ik ook al eens pelgrims naar Kevelaer had gereden.” 

Jeugdige uitstraling 

We spreken Horsch in de tuin van de oude pastorie in rozendorp Lottum. 
Een oase van rust, achter het laatste huis van het dorp. „Gelukkig heb ik een 
misdienaar die het prachtig vindt om af en toe hier met een motormaaier 
over het gazon te rijden”, zegt hij met een blik op de grote lap groen. Vanuit 
de omringende bomen klinkt vrolijk getjilp van vogels. Ook de neomist 



maakt een tevreden indruk. Af en toe klinkt er een kort, spontaan 
schaterlachje. Zijn haar is gemillimeterd. Het versterkt zijn jeugdige 
uitstraling. Soms lijkt de blik ietwat ondeugend. „Ik ben rustiger geworden 
op Rolduc, bedachtzamer en minder springerig.” 
Goedgemutst begon hij na zijn diakenwijding in oktober hier in Lottum en 
de andere Maasdorpen aan zijn verkondigende taak: Gods woord, liefde en 
troost onder de mensen brengen. Door corona en de beperkende regels was 
het een gemankeerde start. Danny zag minder mensen dan hij wilde. Ook de 
vormsellessen op scholen in de regio gingen een tijd lang niet door. „Ik wil 
graag een bijdrage leveren aan een wereld waarin velen hun houvast kwijt 
zijn.” De confronterende wedervraag luidt hoeveel mensen in deze tijd van 
ontkerkelijking en ontkerstening nog openstaan voor een gesprek daarover 
met een kapelaan. De vanzelfsprekende kerk van vroeger is niet meer. We 
vinden (kennelijk) elders houvast. God lijkt ver weg als het goed gaat, qua 
welvaart en materialisme. Tegelijkertijd zien we, in de populariteit van 
mindfullness en personal coaches, wel degelijk een brede behoefte aan 
bezinning, zingeving en onthaasting. „Ik denk dat ieder mens intrinsiek op 
zoek is naar geluk, liefde en respect in zijn leven. Naar houvast, warmte, 
waardering en bescherming. We zoeken toch allemaal, zeker op bepaalde 
momenten in ons leven, naar antwoorden op de grote vragen. Waarom 
overkomt mij dit? Hoe kan ik ermee omgaan? Wie wil er dan niet bij de 
hand worden genomen? God kan je die hand, die steun bieden. Je staat er 
niet alleen voor.” 
Danny is zich bewust van de uitdaging die hem wacht. Gewaarschuwd is hij 
op Rolduc ook om niet met al te veel jeugdig enthousiasme aan de slag te 
gaan. „Mensen het geloof opdringen, werkt niet. Dat heeft het verleden 
genoegzaam bewezen. Ik ga zeker niet met een Bijbel op de markt staan. Ik 
ken de zwarte bladzijdes in de kerkgeschiedenis. De schaduwkanten van 
onze ooit almachtige kerk. Het seksueel misbruik. Waar te veel macht is, 
gaat het mis. We zijn afgerekend op die fouten en nu weer terug bij de kern. 
Een herder moet naar zijn schapen ruiken, zegt paus Franciscus. Precies dat 
ga ik doen: me onder de mensen begeven en luisteren. Wat zijn hun noden? 
Wat beweegt ze?” 

Antwoord 

Straatpastoraat. Huisbezoeken. Laat je zien, verberg je niet in je kerk. Dat is 
Danny’s adagium. „Nee, ik zal in die gesprekken niet altijd op alle vragen 
antwoord hebben. Wat zeg je tegen een moeder die net twee kinderen heeft 
verloren en je vertelt dat ze haar geloof is kwijtgeraakt? Waarom rukt onze 
God van liefde zo’n jong mens uit het leven weg? Eerlijk is eerlijk, soms 
weet ik het ook niet.” Luister, maar (ver)oordeel niet, is een belangrijke les 
die hij leerde. 
Op de uitnodiging voor zijn wijding en eerste ‘eigen’ heilige missen prijkt 
een tekst uit het evangelie van Lucas. Hoe Jezus langs de oever van het 



meer van Galilea zijn eerste apostelen roept: de vissers Simon Petrus, 
Jakobus en Johannes. Ze hadden de hele nacht gevist, maar niets gevangen. 
Vaar naar diep water en gooi daar jullie netten uit, sprak Christus. Terstond 
zwom er zo’n grote school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. 
Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten 
komen helpen en vulden beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. 
Verbijsterd waren de vissers, maar Jezus zei: wees niet bang, voortaan zul je 
mensen vangen. Nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles 
achter en volgden hem. „Zo makkelijk is het bij mij niet gegaan, maar het 
verhaal spreekt me wel enorm aan. In het diepe, op minder makkelijke 
plekken, vind je de meeste vis. Er is nog wel degelijk geloof en spiritualiteit 
onder de mensen, je moet er alleen meer naar zoeken. Naar de kerk komen 
is tegenwoordig veel meer een eigen, bewuste keuze. Het vissen is lastiger 
geworden, maar ik vertrouw op een goede vangst.” 
Mooie woorden, maar de wijdeling is realist genoeg niet te verwachten dat 
de banken weer snel vol stromen. Hij kent de sombere statistieken van het 
teruglopend bezoek, net als de financiële uitdagingen en het 
onontkoombaar groeiend aantal kerksluitingen. Toch laat hij zich niet in de 
put praten. „Als ik nu al alle hoop zou opgeven, dat zou wat zijn. Volle 
banken is niet mijn doel. Ik wil mensen met God in contact brengen, hen 
laten delen in Zijn geluk. Ja, de kerk zal anders worden. Kleiner. Compacter. 
Meer zoals het ooit begon. Maar de kerk zal nooit verdwijnen.” 
Waar staat hij in de discussie over gebrek aan vernieuwing in de kerk, door 
kenners gezien als een van de redenen voor de leegloop. Hoe denkt hij over 
het celibaat, abortus, het kerkelijk huwelijk voor homoseksuelen en collega’s 
die seksueel andersgeaarden de communie weigeren? „Ik vraag bij het 
uitreiken van de communie niet: bent u homoseksueel? Voor God en voor 
mij zijn alle mensen gelijk, maar ik zal me moeten houden aan de regels die 
de kerk heeft opgesteld. We hebben eerder, in reactie op maatschappelijke 
ontwikkelingen, de teugels laten vieren en dat heeft mensen niet massaal 
teruggebracht. Ik denk dus dat je daarmee moet oppassen.” 

Sri Lanka 

Die kerk is in Limburg de voorbije jaren flink van kleur veranderd. Danny is 
als geroepene een grote uitzondering. In schril contrast met het 
rijke Roomsche verleden, nog maar twee generaties geleden, is de aanwas 
van ‘eigen’ priesterstudenten tegenwoordig nihil. Het bisdom haalt ze 
daarom uit India, Sri Lanka en Zuid-Amerika. Na hun opleiding aan Rolduc 
gaan ze hier, als moderne missionarissen en duizenden kilometers van huis, 
aan de slag in een Limburgse parochie. „Ik heb enorm respect voor die 
jongens, zij hebben nog veel meer achtergelaten dan ik. Tijdens mijn jaren 
op Rolduc zijn nog drie andere Nederlandse jongens aan de opleiding 
begonnen. Allemaal zijn ze voortijdig afgehaakt.” Op dit moment wordt het 
seminarie louter gevuld met buitenlanders. Zo is Danny de eerste ‘eigen’ 



priester in jaren en voorlopig ook de laatste. De kleur van de kerk zie je ook 
terug in het pastoraal team van de parochiefederatie Horst. Dat wordt 
geleid door de Colombiaanse deken Wilson Varela, met naast hem een 
Spanjaard, een Pool en een Brabander. 
Danny is actief op sociale media. Veel berichten over mooie missen en 
speciale ontmoetingen. Maar, de wijdeling zei het zelf al, de kerk is niet 
altijd leuk. Er zijn meer uitvaarten dan doopsels. „Al heb ik er afgelopen half 
jaar al twee gehad.” Zijn eerste uitvaart was de crematie van een eigen nicht, 
die kanker had en uiteindelijk stierf aan corona. „Gemakkelijk was dat niet, 
maar ik heb het gered. Een priester mag zijn emoties tonen, je hoeft niet 
altijd de stoerste te zijn. Ik ben ook maar een mens.” 
Hij kijkt om zich heen, in de ruim bemeten pastorie. Ooit woonde hier een 
pastoor, met zijn huishoudster. Twee mensen deden de administratie. Ook 
in die zin zijn de tijden veranderd. „Ik moet alles zelf doen. Koken, wassen, 
poetsen.” Er zullen zware dagen volgen, weet Danny. „Dagen waarop je na 
zo’n uitvaart alleen thuiskomt en je verdriet met niemand kunt delen. Wie 
controleert dan of ik hier niet een fles leegdrink? Daarom is het belangrijk 
dat je vrienden hebt, ook buiten de kerk. Om af te schakelen. Ik prijs me 
gelukkig dat ik die vrienden heb én Hem om op te vertrouwen.” Blijf jezelf. 
„Ze zullen me hier vast ook wel eens in het café tegenkomen, ook daar zijn 
schapen.” 

 

 

 

Opmerking: bovenstaand artikel is te lezen in dagblad De Limburger van zaterdag 29-05-2021 


