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Petitie tegen
kerksluitingen
Een dezer dagen wordt er in
Nederlandse parochies een
petitie aan paus Franciscus
verspreid die de dreigende
kerksluitingen moet verhinderen. Dat zegt Ad de Groot,
woordvoerder van Bezield
Verband Utrecht, een “netwerk van bezielde geloofsgemeenschappen”, in een telefoongesprek met Katholiek
Nieuwsblad.
Hij verwacht dat met twee weken
voldoende handtekeningen zijn
verzameld om de petitie aan de
paus aan te bieden in de hoop het
“catastrofale kerksluitingsbeleid”
van kardinaal Eijk en de Bossche
hulpbisschop Mutsaerts (zie p.12)
te keren. Bezield Verband borduurt voort op de omstreden en
door Rome afgewezen brochure
Kerk en ambt van enkele Nederlandse dominicanen uit 2007.
Welwillend oor verwacht
Het gaat bij de petitie niet om een
kerkrechtelijke procedure al zal
deze ook aan de pauselijk nuntius
worden aangeboden. De Groot is
ervan overtuigd dat het Vaticaan,
dat petities standaard afwijst, de
tekst welwillend aan zal nemen,
net als in december 2013 tijdens

het ad-liminabezoek van de
Nederlandse bisschoppen aan de
paus. Destijds overhandigde
Bezield Verband een “soort contrarapport” aan Vaticaanse hoogwaardigheidsbekleders waaruit de
grote kloof zou blijken “tussen wat
de bisschoppen rapporteren en
wat de gelovigen vinden”.
De petitie wordt niet alleen onder
geloofsgemeenschappen in het
aartsbisdom verspreid, maar ook
in het bisdom Den Bosch, waar
hetzelfde gebeurt als in Utrecht,
“maar dan vier jaar later”.
‘Nog veel erger’
Destijds stelde Bezield Verband
dat het aantal kerkgangers, in 2013
landelijk 214.300, meer dan zal
halveren als gevolg van kerksluitingen en parochiefusies. “Het is
nu nog veel erger”, stelt De Groot.
“Sinds wij de cijfers van kardinaal
Eijk kennen weten we dat zelfs
twee derde van de door hemzelf
aangewezen eucharistische centra
gesloten gaan worden. Alle kerken
in de dorpen verdwijnen terwijl
hooguit 10% van de mensen bereid
is naar het eucharistisch centrum
te gaan. De rest gaat behoren tot
de grote groep verdoolde
katholieken.”
‘Geluiden uit het veld’
Bezield Verband heeft geen cijfers,
maar beroept zich op geluiden van
zo’n vijfduizend e-mailcontacten
“direct vanuit het veld”. “Eijk
ontkent dat zeer grote groepen

Priester verdedigt kardinaal
Eijk tegen kritiek
Wouter de Paepe, priester van het aartsbisdom Utrecht, verdedigt
kardinaal Eijk tegen de brede kritiek die is losgebarsten op diens
toekomstvisie. De kardinaal wijst slechts de weg naar de onvermijdelijke overgang “van volkskerk naar missiekerk”, zegt De Paepe
in een opiniestuk, op de website van de Twentse krant Tubantia. “Ik
heb het idee dat Wissink deze stap niet maakt”, zegt De Paepe doelend op de kritische brief van priester en hoogleraar Jozef Wissink,
die eerder in dezelfde krant werd gepubliceerd. De Paepe is oudstudent van Wissink. Volgens Wissink is het plan van de kardinaal
Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de
21e eeuw “verwoestend” voor het aartsbisdom Utrecht.
De Paepe brengt hier tegenin: “Nergens worden kerken zomaar
gesloten. In zo’n besluit en in de uitvoering ervan zijn veel mensen
betrokken. Overal wordt het proces begeleid. En sluiting is nooit het
einde, maar er wordt gezocht naar wat er kan, in de nieuwe
parochiekerk, maar ook ter plaatse.”
De Paepe, die momenteel in Rome studeert, pleit voor eenheid in
de Kerk: “Ieder van ons heeft zijn sterke en zijn zwakke kanten. Dat
is geen reden om elkaar af te wijzen. We zijn aan elkaar gegeven.
God heeft het blijkbaar zo gewild.” De Paepe heeft zijn visie gedeeld
met zowel Wissink als Eijk. Hij is van plan zijn opiniestuk binnen
het gehele bisdom te verspreiden. (KN/Tubantia)
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gelovigen als gevolg van zijn
maatregelen verloren zullen
gaan”, zegt De Groot. Eind 2013
bleef volgens hem nog een derde
van de kerken over en een jaar
later nog maar twintig gemeenschappen met één kerk.
Krimp uitgangspunt beleid
Volgens De Groot komt de kardinaal tot zijn drastische cijfers door
uit te gaan van het effect van kerksluiting. “Binnen twee maanden
na kerksluiting weet hij hoeveel
mensen naar het eucharistisch centrum zijn gekomen. Dat weet hij
van het hele aartsbisdom. Die cijfers gebruikt hij vervolgens als
uitgangspunt en zo komt hij tot
dat lage aantal.”
‘Wat al te somber’
“Twintig parochies klopt, twintig
kerken is waarschijnlijk een te lage
inschatting”, reageert Roland
Enthoven desgevraagd namens
het aartsbisdom. “De kardinaal
heeft inderdaad gesproken over
twintig parochies met elk één kerk,
maar bij nader inzien is dat
misschien een wat al te sombere
voorspelling. Je hebt ook te maken
met de omvang van een parochie.
Zeker in streken in Overijssel maar
ook elders in het aartsbisdom zijn
parochies met een flink aantal kerken die het financieel goed doen
en levendig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat die over vijftien jaar
volledig geïmplodeerd zijn. Zo’n
parochie zal waarschijnlijk nog
beduidend meer kerken hebben.
Dus twintig parochies: ja. Twintig
kerken: nee, waarschijnlijk meer,
maar hoeveel meer hangt van de
ontwikkelingen af.”
Sneller dan verwacht
De kardinaal baseert zijn dramatische toekomstverwachtingen op
een ‘rondje aartsbisdom’ dat de
economen van het aartsbisdom in
2012 maakten. “In 2007/2008 heeft
het KASKI prognoses gemaakt tot
het jaar 2020. In 2012 bleken veel
parochies al op het niveau te zitten van 2020. Dat is geen falen van
het KASKI, maar het gaat nog
harder dan we dachten”, aldus
Enthoven.
In eigen handen
“Het is niet alleen een kwestie van
geld. Ik las laatst een oproep van
de voorzitter van een locatieraad
naar aanleiding van een aantal
langdurig openstaande vacatures
voor vrijwilligers. ‘We hebben het
in eigen handen. Maar als wij die
vacatures niet opgevuld krijgen
houdt het wel een keer op.’” (JP)

Tijdens de algemene audiëntie van 4 februari
sprak paus Franciscus over de vader.
Een eerste vereiste is dus werkelijk dat de vader
aanwezig is in het gezin. Dat hij zijn vrouw nabij is
om alles met haar te delen, vreugde en verdriet, vermoeidheid en hoop. En dat hij zijn kinderen nabij
is wanneer zij opgroeien, wanneer zij spelen en
wanneer zij bezig zijn, wanneer zij zorgeloos zijn
en wanneer zij angstig zijn, wanneer zij spreken en
wanneer ze zwijgzaam zijn, wanneer zij risico’s
nemen en wanneer zij bang zijn, wanneer ze misstappen begaan en wanneer zij de weg weer terugvinden; een vader moet altijd aanwezig zijn.
‘Aanwezig’ zijn is echter niet hetzelfde als controleren! Want de vaders die te veel controle uitoefenen, overheersen hun kinderen en geven ze geen
kans te groeien.
Het Evangelie spreekt over de voorbeeldfunctie van
de Vader in de hemel – Hij alleen, zegt Jezus, kan
werkelijk “Goede Vader” worden genoemd (zie Mc.
10,18). We kennen allemaal de uitzonderlijke parabel van de Verloren Zoon, of beter van de Barmhartige Vader (zie Lc. 15,11 - 32). Wat een waardigheid
en wat een tederheid gaan er uit van dat wachten
van die vader die bij de huisdeur op zijn zoon staat
te wachten, totdat zijn zoon terugkeert! Vaders
moeten geduldig zijn. Zo vaak kunnen zij niets
anders doen dan afwachten; bidden en afwachten
met geduld, zachtheid, ruimhartigheid en barmhartigheid.
Een goede vader weet te wachten en te vergeven,
vanuit het diepst van zijn hart. Natuurlijk, hij weet
ook te corrigeren met vastberadenheid: een goede
vader is niet zwak, toegeeflijk en sentimenteel. De
vader die kan corrigeren zonder te demoraliseren
is dezelfde die kan beschermen zonder te sparen.
Hij moet straffen, maar hij doet het op de juiste
wijze en gaat verder.
Als er dus iemand ten diepste het gebed Onzevader, dat Jezus ons geleerd heeft, kan uitleggen, dan
is dat degene die het vaderschap persoonlijk beleeft.
Zonder de genade die komt van de Vader die in de
hemel is, verliezen de vaders de moed, en geven zij
het op. Maar de kinderen hebben een vader nodig
die op hen wacht als zij terugkeren van hun mislukkingen. Zij zullen alles doen om het niet toe te
geven, om het niet te laten zien, maar zij hebben
hem nodig; en als zij hem niet vinden, opent dat
wonden in hen die niet gemakkelijk genezen.
Onze moeder, de Heilige Kerk, zet zich er voor in
om met al haar krachten de goede en liefdevolle
aanwezigheid van de vaders in de gezinnen te
ondersteunen, want zij zijn de onvervangbare
beschermers en middelaars van het geloof in de
goedheid, in de rechtvaardigheid en in Gods
bescherming, net zoals Sint-Jozef. (Vert. BR)
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