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Petitie tegen kerksluitingen in aartsbisdom Utrecht
AMERSFOORT - Binnen een week of twee gaat er een petitie naar paus
Franciscus om het 'onheil' van honderden kerksluitingen in het aartsbisdom
Utrecht af te wenden.
'De paus moet de Nederlandse bisschoppen over dit beleid met elkaar in gesprek
brengen. Het voortbestaan van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland hangt hiervan
af', zegt initiatiefnemer Ad de Groot.
Zaterdag was in Amersfoort een bijeenkomst van zo'n 125 kritische katholieken die zich
verzetten tegen het beleid van aartsbisschop Wim Eijk om op grote schaal kerkgebouwen
te sluiten. Zij gaan de komende tijd handtekeningen voor de petitie inzamelen. Mogelijk
komt er ook een demonstratieve bijeenkomst bij het bisdomhuis in Utrecht.
Eijk schreef kort voor Kerst dat het aantal parochies in het aartsbisdom - ooit 326, de
afgelopen jaren al gefuseerd tot 48 - verder omlaag moet. Over tien tot vijftien jaar zijn
in het hele aartsbisdom nog twintig megaparochies met elk nog maar één kerk, verwacht
hij.
Het aartsbisdom Utrecht omvat de provincies Overijssel, Gelderland (minus de regio
Nijmegen), Utrecht en Flevoland (minus de Noordoostpolder). 'Dat toekomstbeeld van
Eijk komt er niet. We blijven gewoon vieringen houden', zei De Groot.
rondom de priesters
Op de besloten bijeenkomst werden verhalen uitgewisseld over dorpen en wijken waar de
katholieke gemeenschap vreest het slachtoffer te worden van het fusiebeleid. Formeel
gaan de parochiebesturen over hun eigen begroting en besluiten zij - en niet het bisdom
- of er kerkgebouwen dicht moeten. Maar de besturen lopen aan de leiband van Utrecht,
zegt een deelnemer uit de Achterhoek. 'De aartsbisschop gaat lijnrecht tegen de lijn van
Rome in. Hij wil de kerk centraliseren rondom de priesters. Paus Franciscus wil dat de
priesters juist daar naartoe gaan waar de mensen zijn.' Andere bisdommen - GroningenLeeuwarden en Roermond met name - kiezen voor een ander beleid; zij willen dat de
kerk in zo veel mogelijk dorpen en wijken aanwezig blijft.
Het krimpbeleid zou boven aan de agenda moeten staan, maar de bisschoppen spreken
er niet met elkaar over, want dan komt er ruzie, zegt De Groot. Hij wil dat de paus zich
met de toekomst van de kerk in Nederland gaat bemoeien.
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