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I(erken zo veel
mogelijk open
1

r Noordelijke bisschop
Gerard de Korte oneens
met vi8ie kaÍdinaal Eijk

Door Wtm Schílivór
Rom€ h het noordelijke roomskatholiekebisdom hoeft voor 2025
níet twe€ derde van de parochiekeÍken te sluiten, v€rwacht bisschopGeràrdde Korte.
De Korte, bisschopvan Groningen-Leeuwarden,reageert vanuit
Romeop cijfe$ die kadinaal wm
Eijk tijdens het ad limina-bezo*
van de NedeÍlandsebisschoppen
heeft genoemd.VolgensEijk moet
\oor 2020 een derde van de parochiekeÍken dicht, en vooÍ 2025
"Dat staat niet in ons ad liminarapport, dat heeft hij er eiger ijk
wat in gesmokkeld.Depercentages
\,'and€ kardinaalslaanop her aartsbisdom Utrecht", aldus De Korte,
die met zijn Nederlandsecollega!
tot Endaag in Romeis om de toestandvan de kerkprovinciedoor te
sprekenmet de paus en zijn lad€n
en congrcgatres,
In hun ad limina-rappon schetsende bisschoppenwel een beeld
'ran een krimpende RK Kerk. "Alle
bisdoÍmen zull€n ke*en moeten

duitei, aldus De KoÍte. 1^r{ hebben in her Noorde[ ruim tachtig
kerkgebouwenen ik probeer€r ze.
veelmogelijk opente houden.Maar
twee derde!?n tachtig?Dan kom je
uit op ruim vijftig ke*gebouwen.
Ik heb geen aanwijzingen det dit
binnen twàalf jaar Ínoet gebeuren."
In het aartBbisdommoêtenparochianen na het sluiten vàn gebouwen naar een parochie vederop
Maar in het Noorden zal De Korte
er elles aan do€n om vieringen lokaalin standte houden,ookalskerken dicht moeten."Bivoorbêeldin
scholen.Wev,/etendat dorpenmat
met derug tegedelkaarstaan.Alsje
een kerk sluit en je zegt dat pàrochianenvool de mis naar een !.olgend dorp moeien, dan komt 70
procent niet me€r. Dan ben je als
h€t wàre je kerk aan het v€mi€tigen."
Wat De Korte in hêt Vaticaenels
eenenormebemoedigingh€êft er\àre& is dat vooÍ hem de ontmoeting met paus Franciscusen ook
met zijn mêdewerkeEeenbevestiging is van de in ons bisdom ingeslag€nweg. In een vorig jaar verschenen boek pleifte de bisschop
voor een kerk die helder is over de
boodschap, maar ook hartelijk.
Dus niet met het opgehevenvingertje, maar in dialoog en met een
open houding. Die ltn hoorde ik

dezêweek bij alle congïegatiesen
pauselijkeràdenterug."
"& hoorde steeds woorder als:
ond€rhoud contact€n ook als het
.moeilljk is, bouw bruggenen blaas
er g€eDop, wees niet dgide, wees
positiei blijf hoop!'ol. Dit is natuurlijk hêlemaal in de lijn ven
paus Frànciscusdie zichzelf in een
inteÍiew vooÍstelde mee 'lk ben
een zondaai' Vanuit gelovig perspedief zi€t hi.tmensenals schepselen van cod. Ook at gelovenze
het zelf riet,je moet hen wel zobenadeÍen.Houd de lijnên open en
pmbeerhen doordeontmoeting ên
goedevooÍbeeldende ogen te openen dat ze door God worden bemind."
Dondedag werd de Congregatie
voor de Heiligverklaringen bezocht. Nee,er is nog geen zicht op
dat dê Friesepaterïtus BnndsÍire,
diê iÍ 1942 in Dachau werd veÍmood en in 1985 als martelaar
werd zalig verklaaÍd, biÍnenkort
heilig wordt. Voor eencanonisatie
als heilig€ mo€t er door hem een
wonder worden verrichL En daaris
het wachten op', aldus De Korte.
"Het zou niet alleenvoor het Noorden,maarvoor de hele kerk pràchtig zijn. PaterTltus zou eengeweldrge patroon kunnen zijn voor
mensenrechtenen de waardigheid
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