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Bezield Verband biedt kardinaal Eijk
'noodkreet' aan
door Jan Peeters

Ad de Groot: 'Beleid Eijk wekt verontwaardiging, boosheid en verdriet.'Foto: KN/Jan Peeters

Vertegenwoordigers van Bezield Verband Utrecht hebben woensdagmorgen kardinaal
Wim Eijk hun 'noodkreet' over diens beleid aangeboden.

Geen demonstratie
"We zijn hier niet voor een demonstratie", benadrukte BVU-woordvoerder Ad de Groot
tegenover KN. "Wij willen op een waardige manier onze noodkreet aan de kardinaal overhandigen",
zei hij kort voor hij aan ging bellen.
Op de stoep voor het aartsbisschoppelijk paleis aan de Utrechtse Maliebaan hadden zich enkele
tientallen "verontwaardigde vertegenwoordigers van getroffen geloofsgemeenschappen" en
sympathisanten verzameld.
12.000 reacties
In de 'noodkreet' verwerpen dezen de manier waarop aartsbisschop Eijk parochies fuseert en tot
kerksluiting overgaat. "Het is de bedoeling die noodkreet met de 12.000 ondersteunende reacties
zo dicht mogelijk bij de paus te brengen. Maar omdat het helemaal gaat om het beleid van
kardinaal Eijk vonden wij het correct om hem van tevoren daarvan op de hoogte te stellen." De
weerstand is niet alleen gericht tegen de door de kardinaal uitgesproken verwachting dat er
mogelijk binnen vijftien jaar tegen de driehonderd kerken in het aartsbisdom gesloten zullen
worden. Diens beleid om de achterblijvende geloofsgemeenschappen op te heffen en rond de
aangewezen eucharistische centra te concentreren zou voor deze gemeenschappen een doodklap
betekenen, zo wordt gevreesd.
Oproep tot verzet
Het Bezield Verband Utrecht roept getroffen geloofsgemeenschappen op om "in verzet te gaan" en
in Rome beroep aan te tekenen tegen voorgenomen kerksluitingen.
Het beleid van de kardinaal leidt volgens De Groot "tot veel verontwaardiging, boosheid en
verdriet". "Sommigen voelen zich zelfs beroofd van kerk en van hun gemeenschap."
De aanbieding van de 'noodkreet' was een week eerder bij het aartsbisdom aangekondigd met een
verzoek "om in gesprek te gaan over andere mogelijkheden".
Voor hij aanbelde benadrukte De Groot via megafoon dat het niet om een demonstratie ging maar
om een "waardig aanbieden van onze noodkreet".
Vriendelijk overhandigd
Na het zingen van het lied 'Zo maar een dak' belde De Groot aan waarna de receptionist het stuk in
alle vriendelijkheid werd overhandigd. Hoewel De Groot zich tevreden toonde over de afloop, sprak
een enkeling er schande van dat er geen kleine delegatie binnen werd gelaten.
Het aartsbisdom kon woensdag nog niet inhoudelijk reageren. Wel had woordvoerder Hans
Zuijdwijk tegenover journalisten laten weten dat de discussie over kerksluiting niet met het
aartsbisdom, maar binnen het parochieverband gevoerd moet worden.

