Conferentie Bezield Verband Utrecht Wij Gaan Door, Amersfoort zaterdag 7
feb. 2015.
Eerbeek, Herveld, Oldenzaal, Elburg en Leerdam verzorgen een bijdrage bij het agendapunt :
“Wat is er gaande in de Geloofsgemeenschappen?”.
Onze bijdrage: (9 vrijwilligers uit 4 geloofsgemeenschappen Plechelmusparochie in deze conferentie)
Oldenzaal en 4 dorpen: 9 geloofsgemeenschappen. 1 jan. 2010 in fusie tot parochie H.Plechelmus.
Fusie door Bisdom sterk gepromoot (Rentinck) ter versterking van de geloofsgemeenschappen !! Eén
kerk (Emmaus) inmiddels gesloten en ontwikkeling tot Pastoraal Steunpunt door Parochiebestuur, bij
mededeling, stopgezet! Parochiebestuur Plechelmus niet in staat beleid te formuleren. Doet in 2012
beroep op deskundigheid uit Geloofsgemeenschappen. Februari 2013 presentatie van door PB
ondertekend Contourenplan. Een beleidsdocument, opgemaakt in gezamenlijkheid, met veel
consultatie en consensus . Enkele van de belangrijkste bestuursuitspraken:
1)” Er volgen de komende jaren (vanuit het Parochiebestuur) geen verzoeken meer richting het
Aartsbisdom Utrecht tot het onttrekken aan de eredienst van kerken binnen de parochie
H.Plechelmus, tenzij financiële of pastorale redenen ons daartoe noodzaken.”
2) ”allen dienen zich in te zetten voor ……..pastorale nabijheid in de afzonderlijke
geloofsgemeenschappen……” . “……doe centraal wat daar moet en handel vooral lokaal af wat daar
het beste kan”. “Het is van groot belang dat…….de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen gevoed
en onderhouden wordt.”
Implementatie van het contourenplan komt er niet van. Mondige aandrang vanuit de
geloofsgemeenschappen wordt gehonoreerd met schorsing en ontslag van een voltallige locatieraad.
Eind 2013 laat de nieuwe vicevoorzitter weten “in het voorjaar van 2014 komt het Parochiebestuur
met een nieuwe visie”. Dat wordt dan eind 2014. Al die tijd geen enkele vorm van overleg met
locatieraden of pastoraatsgroepen over dit onderwerp. Wel vanuit Parochiebestuur en Pastoresteam
heel veel acties van ontmoediging van vrijwilligers en ontmanteling van geloofsgemeenschappen!!
Dan komt het Parochiebestuur op 13 dec.2014 met haar “Visie Plechelmus 2024”. Wordt in een
bijeenkomst voor locatieraden en pastoraatsgroepen door een lid van het bestuur voorgelezen !! De
regionale krant tcTubantia schrijft daar over op 16 dec.’14 :
“De Visie 2024 werd bekendgemaakt in een bijeenkomst voor locatieraden en pastoraatsgroepen in
Rossum. Daarbij was sprake van éénrichtingsverkeer. Voorzitter en pastoor Bernard Reerink en
vicevoorzitter Eric Kleissen deden hun verhaal en de overige aanwezigen mochten alleen luisteren.
Vragen stellen was er niet bij. Deze handelwijze zorgde voor veel kritiek. En terecht want dit is een
achterhaalde manier van communiceren. Maar het tekent tegelijkertijd de grote onmacht van het
parochiebestuur om op een goede manier met de zeer betrokken locatieraden in gesprek te gaan. Dat
is een eerste vereiste wil het kerkbestuur draagvlak creëren voor ingrijpende beslissingen als
kerksluitingen en opheffing van geloofsgemeenschappen.”
Eén van de eerste zinnen van de voorleestekst: “Als parochiebestuur en pastoresteam geven wij de
richting aan die wij op willen . . . . . . . .” !!

Het nieuws is dan: per 1 februari 2016 in Oldenzaal sluiting van 2 kerken en opheffing van de
geloofsgemeenschappen ; in de dorpen verplichte samenvoeging van 2x 2 geloofsgemeenschappen.
Daarbij mededelingen over gebouwen, functie en gevolgen !
Enkele veel gehoorde interpretaties: Hier is gewoon sprake van “Kerkroof” . Dit is allemaal Afbouw
in plaats van Opbouw . Dit is vernietiging van vitale geloofsgemeenschappen . Alles wordt afgebroken
voor die ene Priester, die ene Kerk, die ene geldbuidel !
Uit bijeenkomsten in geloofsgemeenschappen komt vooral de vraag naar voren : “Parochiebestuur ,
voor wie ben je er eigenlijk , voor Eyk of voor de Geloofsgemeenschappen ??” Het gaat dan niet
meer alleen om de feiten , maar met name over de manier waaarop . . . . .!!!
De Geloofsgemeenschap H.Drieëenheid (Oldenzaal) stuurt eind december een nieuwsbrief naar alle
leden van deze Gemeenschap . Inhoud: Het Nieuws – Hoe is het zover gekomen – Wat zijn onze
feiten m.b.t. Vitaliteit – Wat staat ons te doen ! Over dit laatste thema wordt o.a. geschreven :
WIJ GAAN DOOR . . . . .! Wij gaan niet akkoord met de inhoud van het Visie-document van ons
Parochiebestuur. Het bestuur dat met dwang onze kerk afpakt , onze vieringen verbiedt , onze hechte
geloofsgemeenschap opheft, en het geld dat generaties geloofsgemeenschap hebben gespaard ons
ontneemt, en dat, als onze kerk verkocht wordt, de opbrengst gebruikt voor het oplossen van
financiële problemen elders in de parochie en bisdom.
Wij nemen afstand van de bestaande autoritaire machtsdruk en eisen medezeggenschap en
behoorlijk bestuur. Daarbij hoort een objectieve en regelmatige toetsing van de stand van zaken in
elke Geloofsgemeenschap en tijd voor verbeterpunten. Dat alles kan dan leiden tot gezamenlijke
besluiten over Voortbestaan , Opheffing, Samengaan en/of Sluiting!
Met andere woorden: Het eenzijdige Visie-document van het Parochiebestuur moet van tafel en we
starten de dialoog vanuit het gezamenlijke Contourenplan van februari 2013. Een standpunt dat
inmiddels gedeeld wordt door de gezamenlijke vertegenwoordigers van alle
geloofsgemeenschappen.
Tegelijkertijd met deze Nieuwsbrief werd aan onze parochianen een Petitie voorgelegd met de
volgende stelling:
WIJ GAAN DOOR . . . . . . . !
Ik plaats mijn handtekening omdat ik wil dat :
de vertegenwoordigers van onze Geloofsgemeenschap H.Drieëenheid zich blijven inzetten om onze
Drieëenheidkerk open te houden en onze Geloofsgemeenschap in stand te houden.
De petitie heeft inmiddels ruim 1200 geregistreerde ondertekenaars opgeleverd.
Na een zeer informatieve en adviserende bijeenkomst met de voorzitter van Bezield Verband Utrecht
voor locatieraden en pastoraatsgroepen van onze geloofsgemeenschappen (12 jan. 2015), zijn
voortgangsafspraken gemaakt voor gezamenlijke beantwoording van de oproep tot dialoog van de
onlangs nieuw benoemde vicevoorzitter van ons Parochiebestuur .
Aldus verwoord te Amersfoort,
zaterdag 7 februari 2015,

Johan Huijsmans,
coördinerend vrijwilliger GG.H.Drieëenheid.

