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Eind oktober vorig jaar had de redactie van “Bij de Tijd” een gesprek met pastor Jan Huls. 

Een bijzonder jaar 2018, want 40 jaar geleden kwam hij naar Westervoort. Op zijn  
70e, in 2004, droeg hij de eindverantwoordelijkheid voor het pastorale werk in 
Westervoort over en verhuisde van de pastorie naar een appartement aan het 
Dorpsplein. 
  
Met wat afstand in tijd, maar niet minder betrokken, keken we samen terug. We  
laten pastor Huls aan het woord. 
  
Jeugd 
  
Ik ben geboren op 5 april 1934 in Dinxperlo, dat unieke dorp verbonden met het 
Duitse tweelingdorp Suderwick. De grens loopt er dwars doorheen. Vader kwam 
uit Dinxperlo, moeder was afkomstig uit Suderwick. Ik was de oudste uit een  
gezin van 3 broers. We gingen op school in Breedenbroek. Vader verbleef in de 
oorlog enige tijd in een cencentratiekamp omdat hij contacten had met de 
ondergrondse. Na de oorlog sprong vader in de bres voor mensen met een NSB- 
verleden. Mijn vader is altijd een voorbeeld voor me geweest tot op vandaag de 
dag. Zijn bescheidenheid en de ruimte die hij voor andere mensen en hun meningen 
had, hebben mij gevormd. Ook aan mijn moeder bewaar ik goede herinneringen. 
Zij was een stuk jonger dan vader. Thuis aan tafel hadden we vaak gesprekken  
over allerlei onderwerpen. Achteraf gezien was dat best bijzonder voor die tijd. 
  
Roeping 
  
In mijn jeugd was ik misdienaar. Een bijzondere en onvergetelijke droom gaf  
de aanzet tot mijn keus om naar het seminarie te gaan. Ik sprak daar met mijn 
vader over. Er was van zijn kant absoluut geen drang om hiervoor te kiezen. Wat 
hij zei was : "Weet wat je doet." In 1948 begon ik aan mijn opleiding aan het klein- 
seminarie in Apeldoorn. Daarna studeerde ik filosofie en theologie aan het groot- 
seminarie in Rijssenburg en Driebergen. 
  
Op 22 juli 1962 werd ik tot priester gewijd binnen het aartsbisdom Utrecht.  
  
Werkzaamheden 
  
Ik begon als kapelaan in Zevenaar. Daarna was ik vanaf 1965 2 jaar kapelaan 
in Veenendaal. Van 1966 tot 1970 werkte ik in Borne, ook als kapelaan. In 1970 
begon ik als pastor in de Utrechtse wijk Ondiep. Aan alle plaatsen waar ik heb 
gewerkt, bewaar ik goede herinneringen. Vooral de periode die ik in Utrecht 
doorbracht bleef me bijzonder bij. De direkte omgang met mensen in een 
arbeiderswijk sprak me aan. Ik voelde me er geen passant maar een mede- 
bewoner. De mensen betrokken me bij hun wel en wee. Ze namen me op in 
hun bestaan. 
  



 
  
Westervoort 
  
In Utrecht raakte ik vanweg mijn intense betrokkenheid bij de mensen wat over 
mijn toeren. Het omzien naar een andere plaats leek verstandiger. Dat was in  
1978. Ties van 't Erve, mijn voorganger hier in Westervoort, zou vertrekken. Hij  
attendeerde mij op de plek die hij achter zou laten. We kenden elkaar van het 
klein-seminarie. Hij was daar een jaar voor mij en begeleidde mij indertijd als 
beginneling. In Westervoort belandde ik middenin een proces waarin men 
volop bezig was met de vorming en het opbouwen  van een gemeenschap, 
kerkmuren en maatschappelijke verschillen overstijgend. Er werden allerlei 
werkgroepen opgezet. In verband met de groeitaak van Westervoort was er 
onder meer een welkomscomite voor nieuwe inwoners. Een keer per maand 
stemden we vanuit de gezamenlijke kerken af met alle werkers op sociaal 
en maatschappelijk gebied. Met name ds. Grandia en vanuit het onderwijs 
ook Eef van der Linde waren de drijvende krachten achter deze aktiviteiten. 
Ik heb me daarbij als een vis in het water gevoeld. We inspireerden elkaar 
over en weer. Wat ik ook erg belangrijk vond was gastvrijheid. Ik probeerde  
de pastorie open te stellen voor wie dat nodig had. Soms ook om iemand te 
 laten overnachten. Achteraf gezien heb ik daar wel leergeld mee betaald. 
Iedereen, ook een onbekende, onder je dak halen is niet altijd verstandig. 
Ook nam ik vanuit Westervoort een periode waar in de parochie in Giesbeek. 
  
  
Zanatepec 
  
Mijn behoefte was om mijn wereld, maar ook die van de mensen in  
Westervoort, groter te laten zijn dan die van ons eigen dorp. Ik legde daarom 
contacten in het land Mexico. Na onderzoek bleek dat daar o.a, behoefte  
was aan onderwijs. We richtten ons op een onderwijsproject in het dorp 
Zanapetec in het Zuidwesten van Mexico. We gaven vanuit Westervoort 
ondersteuning en we leefden mee. Er kwam een uitwisseling tot stand om 



elkaars leefwereld beter te leren kennen. Wanneer ik daarop terugkijk,  
realiseer ik me, meer dan toen, dat het niet eenvoudig is om een blijvende 
verandering tot stand te brengen. Cultuurverschillen spelen een enorme rol. 
  
  
Emeritaat 
  
Sinds mijn 70e ben ik met emeritaat. Ik blijf graag aandacht geven aan de 
mensen om mij heen. Vanuit mijn lange tijd in Westervoort zijn er vele 
contacten. Anderzijds geef ik graag collega's een kans. Ik wil niemand 
voor de voeten lopen. Wat me terug- en vooruitkijkend het meest zorgen 
baart is het verminderend gemeenschapsgevoel. De individualisering 
is doorgeschoten. We moeten de onderlinge verbondenheid blijven koesteren. 
  
Albert Jan Wilzing                                                                     okt.-nov. 2018  
 
  

 
 
November 2018 Pastor Huls feliciteert Mw. Overbeek, de oudste inwoner van Westervoort, met haar honderdste verjaardag 
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