Brief van Anton Veldman aan kardinaal Eijk van 30 november 2015
Zijne Eminentie Kardinaal W. Eijk,
Ik heb u vele malen brieven geschreven over de sluitingen en de geloofsbeleving van kerken in het
aartsbisdom Utrecht en Nederland.
Maar steeds kreeg ik geen antwoord op mijn brieven.
Ik vind het ongelooflijk slecht van u, dat u mensen niet beantwoord.
Ik wilde het met u over het paus bezoek aan Nederland hebben.
Waarom houd u het bezoek van Paus Franciscus tegen?
Als u kijkt naar het Paus bezoek in Afrika (Oeganda - Kenia en Centraal-Afrika) hoe blij dat de mensen
daar zijn over zijn bezoek.
Ik weet zeker als de paus naar Nederland zou komen, het ten goede zou aan de kerk in Nederland.
Zeer Eerwaarde Kardinaal W. Eijk kunt u mij daar een antwoord op geven.
Want als het zo doorgaat met kerk in Nederland dan ben ik bang dat er over 25 jaar helemaal geen
kerken en geloofsbeleving meer in Nederland zijn.
En wilt u dat op uw geweten hebben?
De jongeren komen niet meer in de kerk omdat ze het niet meer interessant vinden de kerk.
De jongeren zijn zoekende en zoeken een andere vorm van geloofsbeleving.
Vroeger werden er door de kerk vele bevelen opgelegd en dat werd toen kwakkeloos aangenomen,
maar de tijden zijn veranderd.
Waarom komen er bv. met Pasen als het lijdensverhaal van Christus wordt vertolkt in de Passion,
zoveel mensen op af?
Omdat dat de mensen aanspreekt.
De mensen willen een nieuwe geloofsbeleving en niet het ouderwetse gedoe, tenminste de jongeren
willen dat.
U moet niet zeggen van dit moet en dat moet de mensen willen vrij zijn in hun geloofsbeleving.
Dan krijg je misschien mensen en jongeren in de kerk
Ik slaap er s'nachts bijna niet van als je naar de toekomst kijkt, en er in de toekomst een Goddeloze
wereld is
Ik weet zeker er moet iets veranderen.
Laat Paus Franciscus naar Nederland komen en niet te lang er mee wachten, want dan kan het te laat
zijn.
Ik wacht op Uw antwoord.
Anton Veldman

