
 

                                                                                                        Ommen 07-02-2023 

 
Verslag gesprek met Vicaris Cornelissen. 

 

Bij deze een samenvatting van het gesprek met Vicaris Cornellissen over de enorme ophef en 

zorgen die de brief van de bisschop heeft veroorzaakt over de afbouw van de 

woord/communievieringen. 

Samen met nog 3 leden van de werkgroep ”Samen Kerk Samen Sterk” hebben we om de tafel 

gezeten om over onze boosheid te praten namens heel veel parochianen uit Twente, Salland en 

Steenwijkerland. 

Na een woord van welkom door de Vicaris heeft Henk Wagenvoort een brief van een bevlogen 

parochiaan uit Twente in het dialect voorgelezen. Aangezien de Vicaris goed met het dialect om 

kan gaan kwam de boodschap goed en duidelijk over.  

Dan de vraag aan de Vicaris: hoe sta je er zelf in en kan je je voorstellen hoe dit alles bij ons als 

vrijwilligers, die de kerk dragen, over komt. 

Nou, eerst een uitleg van hem hoe belangrijk de Eucharistie op de zondag is en dat de 

woord/communievieringen er ingeslopen zijn, o.a. door het gebrek aan priesters. Wij lopen in 

Europa voorop. 

De woord/communievieringen verdwijnen niet helemaal is zijn uitleg, zij kunnen ook verplaatst 

worden naar andere dagen in de week. Ook kunnen heel goed andersoortige vieringen in roosters 

ingebed worden, dat gebeurt ook in de diverse kerken. 

Dan over het behouden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Hij begrijpt het goed de 

achteruitgang, zie de uitslagen van het Kaski-onderzoek, hoewel dit maar momentopnamen zijn. 

Wij geven direct aan dat het laten verdwijnen van de woord/communievieringen dit allemaal 

versterkt , het ”Gemeenschapsgevoel” verdwijnt. En terwijl juist Provincie en gemeenten aktief 

bezig zijn om de gemeenschapszin in de dorpen te versterken. 

Dan het financiële plaatje: Het opgedrongen fusieplan komt om de hoek kijken waar eenieder in 

Twente grote moeite mee heeft, de grote basilieken blijven bestaan ten koste van de kleine kerken 

in de dorpen die de dupe worden.  (Emmanuelparochie heeft een andere constructie)  

Dit terwijl de kleine gemeenschappen hun kerken juist willen behouden voor hun dorp, maar vaak 

worden tegengewerkt door het bisdom.  

Ons antwoord was: de bisschop moet beter luisteren naar de wensen en ideeën van de 

geloofsgemeenschap om hun kerk zelf te exploiteren en niet te laten verkopen aan de hoogste 

bieder, vaak een projectontwikkelaar, dit alles om de tekorten van de hoofdparochie op te lossen. 

Op de volgende vraag waarom de bisdomstaf niet wil reageren op alle ingezonden brieven en 

petities reageerde de Vicaris op met: de bisdomstaf gaat nu (pas) reageren en antwoord geven op 

alle ontvangen brieven etc. Het kan zijn dat sommige brieven standaard zijn omdat het vaak over 

een en het dezelfde onderwerp gaat. 

Hij is ook van mening dat de gehele communicatie vanuit het bisdom niet goed is verlopen.  

Een directe opmerking van ons is: ”Regeren vanuit een ivoren toren”. 

De vraag of de Vicaris zelf heeft meegeschreven aan de beleidsnotitie bevestigde hij, maar heeft 

wel verbeteringen kunnen aanbrengen, ook gericht op de plaatselijke omstandigheden. 



 
Dan kwamen we op het punt van het overhandigen van de tot nu toe binnen gekomen petities. 

Het was een grote stapel van 4650 stuks en met de ”eis” dat hij deze zelf naar Utrecht zou brengen. 

Dat beloofde hij te doen bij zijn eerstvolgende vergadering met de bisdomstaf. 

Bij dit aantal moeten ook worden opgeteld de aantallen die al in Utrecht zijn en wat nog binnen 

komt tot eind van deze maand. 

Dan is er nog een dringend verzoek(eis) dat wij ook een gesprek willen met de bisschop zelf en het 

liefst nog voor het begin van de Goede Week. 

Ook dit dwingende verzoek zal hij overbrengen en tevens dat de einddatum 2028 geschrapt wordt in 

de bewuste brief. 

Gaat de bisschop niet in op ons Verzoek dan ligt de weg naar de pauselijke nuntius open. 

Niet alles kan ik woordelijk opschrijven maar wij hadden het gevoel dat de Vicaris goed naar ons 

geluisterd heeft, het was soms best spannend maar we hebben met open vizier kunnen praten. 

Hij heeft veel aantekeningen gemaakt en dat geeft toch een gevoel van vertrouwen. 

Het is nu wachten op de reactie van de bisdomstaf. 

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel van U. 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Ton Hoogenboom 

 

 

 

NB: Bijgevoegd de brief van een betrokken parochiaan 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

                      


