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Verontruste parochianen uit Overijssel en Gelderland  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

“Een Kerk die niet dienend is aan zijn geloofsgemeenschap, dient nergens toe”. Citaat Paus Franciscus 

 
Zijne Excellentie Kardinaal W.J. Eijk    
 
Inleiding: 
 
Op dit moment lijkt het stil rondom de toekomstplannen en de invulling van de Katholieke 
kerkgebouwen in de dorpen die met sluiting worden bedreigd. 
Wij zien dat parochiebesturen van diverse parochies nauwelijks helderheid verschaffen aan 
hun parochianen. Naar onze mening wordt dat enerzijds veroorzaakt door angst, 
onzekerheid en grote weerstand, anderzijds heerst er over het algemeen frustratie om het 
gevoerde bisdom beleid, ’n zekere willekeur in de aanpak ervan.  
Binnen genoemd beleid wordt geen ruimte geboden om tot een duurzame oplossing te 
komen waarbinnen tegemoet gekomen wordt aan de behoefte en wensen van de gelovigen 
in de dorpsgemeenschappen.  
Als enige scenario blijft de dreiging en van een ongewilde en onherroepelijke sluiting van 
hun kerkgebouw.  
Aan het sociaal-maatschappelijke en financiële vraagstuk dat dit met zich meebrengt wordt 
veelal geheel voorbijgegaan en drijft groepen mensen binnen de gemeenschappen uit 
elkaar. Parochiebesturen doen her en der wel wat pogingen om met parochianen in gesprek 
te gaan maar een echte dialoog  komt niet van de grond. Vaak staat men zelfs tegenover 
elkaar. 
 
Huidige situatie: 
 
Uitgaande van het beleid van uw bisdom en de daaruit voortvloeiende aannames van 
diverse parochiebesturen had men na de diverse fusies rond 2010 verwacht dat de 



parochianen uit de omringende dorpen voor de H.Eucharistie naar de Eucharistische Centra 
zouden gaan. 
Dit blijkt echter helemaal niet het geval te zijn. Sterker nog , daar waar nog wel een 
H.Eucharistie gevierd wordt in de eigen geloofsgemeenschappen in de dorpen hebben deze 
verhoudingsgewijs een veel grotere deelname. Ook is hier een grotere bereidheid van 
vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de eredienst. 
De kerkgemeenschappen in de dorpen waren tot aan de fusie financieel gezond, vitaal 
betrokken en zelfvoorzienend in hun onderhoud op basis van wederkerigheid. 
Ook nu nog zijn veel van deze geloofsgemeenschappen financieel gezond en nemen zij hierin 
hun verantwoordelijkheid. Deze voormalige parochiegemeenschappen werden gesticht en 
mogelijk gemaakt door lokaal kapitaalkrachtige parochianen en zelfs bij noodlijdende 
gezinnen werd geld opzij gezet voor de lokale dorpskerk en ook werden er veel hand- en 
spandiensten geleverd ten behoeve van de parochie. 
 
In aanloop naar de diverse fusies werden de ingebrachte financiële middelen en   
eigendommen van de geloofsgemeenschappen geoormerkt waardoor de 
geloofsgemeenschappen in het vertrouwen leefden dat ze over hun eigen middelen konden 
blijven beschikken. De praktijk is weerbarstig  en blijkt geheel anders uit te pakken.  
De geloofsgemeenschappen in de dorpen hebben sinds de fusie in feite veelal niets meer te 
vertellen over het ingebrachte vastgoed, financiën en andere goederen. 
Het huidige beleid van uw bisdom en van door u benoemde parochiebesturen heeft ertoe 
geleid, dat de inkomsten uit de Actie Kerkbalans van de dorpskerken worden afgeroomd ten 
gunste van Eucharistisch Centra. Ten gevolge hiervan zien gelovigen vooral in stedelijk 
gebied, maar ook daarbuiten veelvuldig af van deelname aan de Actie Kerkbalans, waardoor 
de inkomsten drastisch afnemen mede vanwege de dreigende en opgelegde kerksluitingen 
en omdat er door de fysieke en mentale afstand geen sprake meer is van wederkerigheid en 
nabijheid. 
De afspraken tussen de toenmalige parochiebesturen en huidige centrale parochiebestuur 
werden en worden nog steeds met voeten getreden. 
Het wekt zelfs de indruk, dat de fusie een bewust vooropgezet doel heeft gehad  
en uw bisdom onder misleidende voorwendselen in de voorbereiding,  
de fusies tot stand heeft gebracht middels een decreet van u als Aartsbisschop van het 
bisdom Utrecht. 
De geloofsgemeenschappen in de dorpen worden hierdoor nu het zwaarst getroffen. 
  
Conclusie 
 
Samengevat schrijven we u hier namens en over energieke geloofsgemeenschappen met 
veerkracht en vitaliteit uit de dorpen. Wij kunnen en willen deze situatie continueren op 
basis van wederkerigheid en in aangepaste vorm die aansluit bij de huidige maatschappelijke 
vraag naar aandacht, zorg en behoeftes van de dorps- en geloofsgemeenschap. Dit is enkel 
mogelijk in gezamenlijkheid en wanneer we de schouders eronder zetten. 
Hiermee bieden wij van onze kant perspectief voor onze geloofsgemeenschappen op het 
platteland en voor het behoud van het kerkelijk en religieus erfgoed in de regio. 
 
Wij willen vooruit zien en zijn realistisch optimistisch over onze toekomst. 
Het overleg met de parochiebesturen biedt te weinig tot geen perspectief;  



er is veel wantrouwen, onzekerheid, teleurstelling, onbegrip met veel persoonlijk verdriet en 
pijn tot gevolg. 
Partijen houden elkaar vast in een verstikkende houdgreep waarin we meer tegenover 
elkaar staan dan naast elkaar, terwijl we vitaal en ambitieus zijn en willen samenwerken. 
Daarvoor is noodzakelijk dat we op structurele en constructieve, transparante en eerlijke 
wijze kunnen samenwerken met parochiebesturen en bisdom. 
Wantrouwen dient plaats te maken voor vertrouwen. 
Zodat we samen kunnen zoeken naar de beste toekomstmogelijkheden voor het 
kerkgebouw , de geloofs- en dorpsgemeenschap en het welzijn van velen. 
De geloofsgemeenschappen in de dorpen verdienen een eerlijke kans, ze zijn van cruciaal 
belang dat deze dorpskerken groot- of kleinschalig open kunnen blijven zodat men er kan 
samenkomen om te vieren, afscheid te nemen en elkaar nabij te zijn. 
Samen Kerk zijn voor de toekomst.   
 
Wij vinden dat, met de inzichten en ervaringen van nu, onder bedenkelijke  voorwendselen  
willekeurig dorpskerken worden gesloten. Hierdoor wordt de verbondenheid en 
wederkerigheid van de betrokken geloofsgemeenschappen verbroken. 
Dit veroorzaakt onnodig veel leed en leidt tot verdeeldheid binnen leefgemeenschappen 
omdat het lokale gewoonterecht niet wordt gerespecteerd en dat is iets dat men van een 
kerkelijke organisatie juist niet verwacht. 
Op al deze punten worden wij als parochianen niet gehoord door de kerkleiding; het bisdom 
en parochiebestuur en wordt met de huidige uitvoering van het bisdom beleid het Canoniek 
Recht niet toegepast zoals het eens bedoeld was.  
 
Wij vragen u: 
 

- Om alle negatieve gevolgen van de eerder genomen besluiten voor de 
geloofsgemeenschappen aan te passen en de verantwoordelijkheid en 
(mede)zeggenschap van de lokale geloofsgemeenschappen in ere te herstellen. 

- Dat alle Parochiebesturen en geloofsgemeenschappen in het Bisdom Utrecht via u, 
de Aartsbisschop van Utrecht, hierover worden geïnformeerd en dat er een einde 
komt aan de huidige manier van aanpak en uitvoering van het bisdom beleid bij de 
onttrekking van kerken aan erediensten, sluiting van kerken, dreigingen en 
vervreemding van het religieus erfgoed in deze streek. 

- Dat het lokale Gewoonte Recht t.a.v. de kerkelijke goederen wordt gerespecteerd. 
- Dat in een open dialoog tussen kerkleiding en geloofsgemeenschappen wordt 

getracht nieuwe wegen te bewandelen die hun basis vinden in rechtvaardigheid, 
verbondenheid en wederkerigheid. 

 
Wij hopen, als werkgroep ‘Samen Kerk samen Sterk’, dat we met deze brief u hebben 
weten te overtuigen en dat u met enige aanpassing van beleid en aanpak, voor de 
vitaliteit van de geloofsgemeenschappen in onze dorpen het verschil kunt maken om de 
Rooms Katholieke kerk ruimte en een hernieuwde kans te geven.. 
Een kweekvijver om in te overleven en om vanuit een harmonieuze samenwerkingssfeer    
weer te kunnen groeien  naar een Kerk van de toekomst. 
 
Dan ook maken wij ‘Samen Kerk samen Sterk’ waar! 



Wij  danken u voor uw aandacht bij het lezen van deze noodkreet. 
Graag willen we in gesprek met u deze noodkreet toelichten. 
 
Hartelijk dank alvast voor uw begrip en medewerking in deze. 
 
Namens krachtenbundeling parochianen ‘Samen Kerk samen Sterk’ uit provincies Overijssel 
en  Gelderland, uw bisdom! 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 


