
 

Verslag hoorzitting  

geloofsgemeenschap St. Joseph, Heelsum, d.d. 29 juni 2016 
 

Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. Start: 19.30 uur 

 

Agenda 

 Welkom en woord van bezinning 

 Stand van zaken pastoraal en bestuurlijk 

 Toelichting procedurevoorschriften 

 Toelichting door de locatieraad en de pastoraatsgroep 

 Pauze 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 Sluiting 

 

Er is een lijst van aanwezigen opgesteld. Er zijn 57 aanwezigen inclusief notuliste Caroline 

Steenbergen. 

 

G. Saraber 

M. Daemen 

M. de Bruyn  

H.B.L. van Elden 

J.M.A. van Elden-Collast 

Tosca van den Broeke 

Bep Heijmans 

L. Aaldering 

Annelies Werner 

Henri ten Have 

Guido Dieteren 

Thom Verlinden 

Sjaak Aarden 

Diony de Wit 

Clara van de Kolk-van Leeuwen 

Anton van de Kolk 

Anneriet Vorage 

Erna Baltussen 

Leny Logerink 

Milly Daamen 

De heer Janssen ( Doorwerth) 

Mevrouw Janssen (Doorwerth) 

Louis Slangen 

Lonneke Burgers 

Ina Jansen 

Cor van den Berg 

F.T. Rademaker 

M.T.M. Rademaker-Visser 

Siebe van de Geyn 

Ron Steens 

S. Boekhorst 

Ch. Maassen 

Francis Aalders 

J. Klooster 

F. Janssen 

B. van Ginkel 

Jos Oomen 

Mouke Alkema 

Marieke van de Oever 

T. Swiebel  (Renkum) 

Simon de Jong 

Herman Verschragen 

Peter Hagelen 

Ingrid 

Sjaak 

De heer J. van der Tuin 

Mevrouw Van der Tuin 

Albert Schrasser 

Maria Hagelen-Kooij 

Jan Sterk 

Nel Derks-Eener 

Leny Hendrikse 

Marianne Rademaker 

Corry Mas 

Aleid Knokem 

Karin Teijgeler 



 

Welkom en woord van bezinning 

Sjaak Aarden Heet de aanwezigen welkom en introduceert zichzelf als voorzitter van de avond. 

Tevens zorgt hij voor een goed verloop van de avond. 

Henri ten Have Woord van bezinning. 

Sjaak Aarden  weet dat het geen gemakkelijke avond wordt. Hij kondigt Thom Verlinden aan. 

 

Stand van zaken pastoraal en bestuurlijk en toelichting procedurevoorschriften 

Thom Verlinden Vanavond beginnen we met de officiële procedure tot het onttrekken van ons 

kerkgebouw aan de eredienst, en ik moet zeggen met pijn in mijn hart. Ik zal u 

meenemen hoe wij als bestuur tot dit besluit zijn gekomen. Voor de 

zorgvuldigheid heb ik het uitgeschreven. 

 

Een jaar geleden hebben wij u ons toekomstbeeld gepresenteerd. Wij hebben 

daarover gepubliceerd in het parochieblad Titus Breed, u heeft een persoonlijke 

brief ontvangen destijds en op 24 juni 2015 hebben wij onze plannen toegelicht in 

een parochieavond. Ik ga dit niet allemaal herhalen, maar wil het toch nog even 

kort samenvatten. 

 

  Door de afnemende aantallen parochianen, vergrijzing, pastorale en 

vrijwilligerscapaciteit en financiële toestand van de Parochie kan het huidige 

voorzieningenniveau niet meer gehandhaafd worden. Dit betekent dat de 

Parochie voor ingrijpende keuzes en beslissingen staat. 

  Niet alleen uit financiële overwegingen. Door de net genoemde ontwikkelingen is 

het bedienen van de parochie pastoraal nauwelijks te meer te behappen. 10 

locaties met 10 kerkgebouwen is in de toekomst niet meer vol te houden. 

 

Geadviseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de 

locaties en leden van het parochiebestuur hebben we naar onze parochie 

gekeken.  Verwachte toekomstige vitaliteit van de gemeenschappen, geografische 

ligging en kerkbezoek hebben daar een grote rol gespeeld, rekening houdend met 

onze pastorale capaciteit en financiële mogelijkheden. 

 

Dit heeft geleid tot een toekomstvisie voor onze parochie, waarin wij aangegeven 

hebben welke kerkgebouwen wij willen behouden op de langere termijn, welke 

kerkgebouwen wij zo lang mogelijk in stand willen houden en welke gebouwen wij 

helaas gaan onttrekken aan de eredienst. Ook hebben wij in deze visie 

aangegeven welke niveau van pastorale bediening op deze locaties wil aanbieden. 

Heelsum  is helaas een van de eerste kerken de we gaan sluiten.  



 
Wanneer een kerk gesloten wordt, dan is het beleid van het parochiebestuur om 

het gebouw af te stoten: 

 wij zijn geen vastgoedbeheerder, dat is een vak apart 

 bij afstoten van het gebouw zien wij het als onze verantwoordelijkheid om daar 

een goede opbrengst voor te generen. Met deze opbrengst kunnen we de andere 

kerken langer openhouden 

 dan zijn er 2 mogelijkheden: 

- de kerk verkopen aan een derde die het gebouw voor andere doeleinden wil 

beheren 

- de kerk verkopen aan een derde die geïnteresseerd is in de grond en die 

daarop iets nieuws wil ontwikkelen 

 wij hebben beide opties laten bekijken door een onafhankelijke vastgoedadviseur 

MVGM: 

o oordeel was dat het duurzaam gebruik economisch niet haalbaar is.  

o het ontwikkelen van de grond voor woningbouw is wel een mogelijkheid. 

Inmiddels hebben zich 2 gegadigden zich bij ons gemeld. 1 daarvan heeft 

inmiddels een bod gedaan en daarmee zijn wij in gesprek. Op dit moment kan ik u 

daarom nog geen namen en bedragen noemen  

o Wanneer woningen gerealiseerd kunnen worden, zijn beide gegadigden ook 

geïnteresseerd in de kerk van Doorwerth. Doorwerth is een gemeentelijk  

monument met beperkte mogelijkheden voor nieuw gebruik. 

 Wij hebben er daarom voor gekozen om het tweede scenario uit te lopen. 

 

Wij beseffen heel goed dat dit een heel hard gelag voor veel mensen zal zijn. U 

verliest niet alleen uw kerkgebouw als kerk, maar ook het gebouw zelf zal 

verloren gaan.  

Samen met de locatieraad en pastoraatsgroep van Heelsum en Renkum gaan wij 

een werkplan opstellen voor de periode van nu tot de sluiting. Dit plan is er op dit 

moment nog niet omdat e.e.a. afhankelijk is van hoe snel het gebouw kan worden 

afgestoten. Wij streven ernaar om te periode tussen sluiting en overdracht zo kort 

mogelijk te laten zijn. De verwachting is dat indien wij tot overeenstemming 

kunnen komen er ongeveer 1 jaar nodig is voor de koper om de planvorming met 

de gemeente af te ronden. 

Dat zou betekenen dat het daadwerkelijk onttrekken van de kerk aan de eredienst 

na de zomer 2017 kan plaatsvinden. Wij zullen dit uiteraard zo snel mogelijk aan u 

bekendmaken. 

De stappen die we nu samen gaan zetten zullen gericht zijn op: 

 Het onttrekken van het gebouw aan de eredienst (een beslissing die alleen de 

bisschop kan nemen) en de verkoop van het gebouw en alle voorbereidingen die 

daar bij horen. Deze hoorzitting is een eerste stap 



 

 Het begeleiden van de geloofsgemeenschap in deze nieuwe fase. Ik ben blij dat de 

geloofsgemeenschap van Heelsum er voor gekozen heeft om samen met de 

geloofsgemeenschap Renkum op weg te gaan. Ondanks de pijn die de sluiting 

doet hebben de gezamenlijke locatieraden en pastoraatsgroepen de handschoen 

opgepakt en er wordt al op veel gebieden samengewerkt. Zij verdienen daarbij al 

uw steun en die van het parochiebestuur 

 

Met het sluiten van uw kerk, neemt de parochie geen afscheid van u als 

parochiaan of vrijwilliger! 

Wij bouwen samen aan de Titus Brandsma parochie en ik hoop van harte dat u 

actief parochiaan blijft en uw plek in onze parochie blijft vinden in de aansluiting 

bij de  geloofsgemeenschap van Renkum. 

Ik ben er van overtuigd dat jullie elkaar heel veel te bieden hebben. 

 

Guido Dieteren Toelichting op het pastorale proces. Alvorens een kerkgebouw verkocht kan 

worden dient het onttrokken te worden aan de eredienst. Dat is feitelijk een 

liturgische handeling. De parochie dient goed onderbouwd aan de bisschop aan te 

geven waarom de kerk onttrokken moet worden aan de eredienst. Het is wijs de 

kerk na de onttrekking zo spoedig mogelijk te verkopen.   

 Als eerste zal het bisdom bekijken of er een goede en reële prijs is afgesproken. 

 Ten tweede kijkt het bisdom naar de bestemming van het gebouw. Een 

kerkgebouw kan bijvoorbeeld niet in gebruik worden genomen als moskee of 

disco. Wel kan het gebouw verkocht worden aan bijvoorbeeld de Baptisten, zoals 

in Ede is gebeurd. 

 We zijn al een jaar lang bezig met de voorbereiding om het proces op een zo 

zorgvuldig mogelijke wijze te laten verlopen. Hoe gaan we om met de vrijwilligers 

en met de structuur? Het gaat om verankering. Een geloofsgemeenschap kan niet 

zonder meer ‘aangehaakt’ worden bij een andere gemeenschap. Gelukkig liggen 

er al heel veel lijntjes, maar het zal niet gemakkelijk worden; het zal een kwestie 

zijn van geven en nemen. 

  



 
Toelichting door de locatieraad en de pastoraatsgroep 

Peter Hagelen Op de agenda staat als agendapunt: toelichting door de  Pastoraatsgroep en de 

Locatieraad.  

Laten we heel duidelijk zijn : deze bijeenkomst is georganiseerd door het bestuur 

van de Titus Brandsmaparochie en het doel van deze bijeenkomst is een heel 

andere, dan dat wij, als Locatieraad en Pastoraatsgroep voor ogen hadden.  

Vorig jaar op 24 juni zijn wij als Heelsumse geloofsgemeenschap door het bestuur 

op een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van het beleid ten aanzien 

van de gebouwen in de hele parochie. De kerk in Heelsum was één van de kerken, 

die als eerste aan de eredienst zou worden onttrokken. De argumenten (minder 

voorgangers, vrijwilligers, kerkgangers en kerkbijdragen) hebben geleid tot het 

besluit om het aantal vieringen en kerken drastisch terug te brengen. Een en 

ander in de hoop en verwachting, dat de overblijvende kerkgangers wel naar één 

van de andere open blijvende kerken zouden komen.  

 

Als Pastoraatsgroep en Locatieraad begrepen we deze argumenten. Ook wij in 

Heelsum zagen de vergrijzing en hadden geen directe oplossing voor de 

teruggang. Met de medeparochianen in de nabuurkerken werd daarom ook 

steeds meer samenwerking gezocht en vooral in Renkum (wat nog geen 2 km 

verderop is) vonden we gehoor, begrip en mogelijk een plek voor de toekomst. 

We hebben dit proces verder ingezet en dat heeft onlangs o.a. geleid tot een 

vrijwilligersavond, waarbij de vrijwilligers uit Renkum en Heelsum op een ludieke 

manier elkaar hebben leren kennen. We hebben de hoop en verwachting, dat we 

elkaar steeds beter weten te vinden.  

 

Maar…. 

Deze kerk is in de begin jaren 60 gebouwd door en met geld van de Heelsumse 

parochianen. Wanneer de kerk en de bijbehorende grond nu verkocht worden 

door het bestuur in Wageningen, dan voelt dat toch bijzonder oneerlijk. Jarenlang 

hebben we in Heelsum een heel zuinig financieel beleid gevoerd, waarbij het 

Heelsumse gedeelte van de parochie alleen maar geld opbracht. Het 

parochiebestuur kijkt hierbij weliswaar alleen naar de kerkbijdragen, maar 

natuurlijk tellen hier ook de opbrengsten van verhuur van de kerk, van de toren 

en de pastorie mee. Dan is het groot onderhoud van dit gebouw nagenoeg het 

laagste van alle kerkgebouwen. Conclusie: dan is de kerk van Heelsum niet zo´n 

financieel blok aan het parochiële been.  

 

In de gesprekken, die wij met het bestuur gehad hebben, hebben we steeds 

gevraagd naar de toekomstplannen rond het gebouw, daarbij aangevende, dat 

het gebouw ons erg ter harte ging. Onlangs pas hoorden we, dat er gegadigden 



 
waren, die nota bene al met de gemeente in gesprek waren en waarbij het dan de 

bedoeling was om het gebouw te slopen en er iets anders voor in de plaats te 

zetten. Dat was wel een heel koude douche.  

Wij hebben de stellige indruk, dat het bestuur niet serieus naar alternatieven 

heeft gekeken. “We zoeken een koper, dan heeft de parochie een paar ton 

opbrengst en zijn wij van de sores van het gebouw af.”  

Zo gaan we als Titus Brandsmaparochie om met de gevoelens van de parochianen. 

Het is ongetwijfeld al eerder gezegd: communicatie is niet het sterkste punt van 

de parochie. Denk hierbij aan het korenbeleid en andere bestuursmaatregelen, 

hoewel wellicht goed bedoeld, door miscommunicatie en onvoldoende uitleg is 

veel onbegrip ontstaan, waardoor velen zijn afgehaakt. Dat moet het bestuur  zich 

toch aantrekken en toch ook van leren?  

Ook vanuit de buurt is onbegrip over de gang van zaken. Er zijn bij de gemeente 

(voor zover wij weten)  nog geen officiële  procedures in gang gezet, maar het is 

niet te verwachten, dat plannen, die door een projectontwikkelaar op het 

gemeentehuis in Oosterbeek in beslotenheid zijn ontwikkeld zonder bezwaren 

zullen worden geaccepteerd.   

 

Ik weet, dat er nog diverse andere mogelijke beroepsmogelijkheden overwogen 

worden. Herman Verschragen heeft dit al meerdere malen geduid en ook juridisch 

vallen er nog wel op- en aanmerkingen te maken bij de gevolgde procedure, maar 

dat voert te ver om nu vanaf deze plaats hierop in te gaan.    

 

Hoe nu verder? Wij hebben begrip voor de moeilijkheden, die de parochie heeft. 

We weten, dat voor het bestuur de goede gang van zaken voor de hele parochie 

belangrijk is en dat zij geen vastgoedbeheerders zijn. En we willen het voor het 

bestuur niet lastiger maken, dan het al is.   

We begrijpen, dat er maatregelen genomen moeten worden, maar dat dat 

betekent, dat de kerk in Heelsum gesloopt moet worden begrijpen we niet!   

We verwachten van het bestuur een gedegen onderzoek naar alternatieven voor 

ons gebouw. Belangrijk is, dat dit gebeurt in volle openbaarheid, waarmee het 

dan voor ieder duidelijk moet zijn, hoe de situatie is en dat er wellicht  geen enkel 

alternatief is. Dan doet het nog pijn, maar dan is het voor iedereen helder en goed 

uit te leggen. 

 

Wij hebben als pastoraatsgroep en locatieraad van Heelsum geen enkele officiële 

status, anders, dan dat we de plaatselijke woordvoerders en uitvoerders zijn. 

De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt kerkrechtelijk volledig bij het bestuur 

in Wageningen.  



 
Namens de geloofsgemeenschap van Heelsum doen wij toch een dringend beroep 

op het bestuur om de procedure op te schorten en eerst een open en eerlijk 

onderzoek te doen naar de diverse alternatieven voor het gebruik van ons 

kerkgebouw, hierbij ook rekening houdend met alles wat er nu gezegd is en nog 

gezegd gaat worden. Wij worden daar als Heelsumse gemeenschap graag serieus 

bij betrokken.   

 

Hopelijk komen we dan tot een gezamenlijke conclusie en gezamenlijke 

vervolgplannen. 

Jan Sterk NVGM heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar alle locaties van Titus 

Brandsma parochie. Na onderzoek is geconcludeerd dat verkoop van Heelsum het 

meest voor de hand ligt. 

 

Gelegeheid tot het stellen van vragen 

Ina Jansen Is met stomheid geslagen. Het hele proces is blijkbaar al behoorlijk vergevorderd. 

Er zijn zelfs al twee projectontwikkelaars betrokken. 

Jan Sterk  Er is vorig jaar een artikel in de krant verschenen over mogelijke sluiting van 

Heelsum en Doorwerth, waarop zich een aantal partijen gemeld heeft. Daarmee is 

men in gesprek gegaan. 

 

 

Thom Verlinden  Reageert op betoog van Peter Hagelen. Hadden we eerder naar de locatieraad 

kunnen gaan met de ontwikkelingsplannen? Dat had inderdaad gekund en 

daarmee steek ik de hand in eigen boezem. Daarmee was echter de uitkomst niet 

anders geweest. 

 

 

Maria Hagelen Ik verwonder mij over het gedraai. Had vorig jaar begrepen dat de kerken in de 

verkoop kwamen. Over sloop is niet gesproken. 

 

 

Siebe v/d Geyn Ik moet denken aan 23 juni, de Brexit: emotie versus geld. De geloofs-

gemeenschap is zeer gehecht aan deze plek, hebben zich ook grote financiële 

offers getroost. Verzoek aan bestuur om te zoeken naar een sociale oplossing. 

Er staat meer dan € 2 miljoen op de bankrekening van Titus Brandsma. 

 

Thom Verlinden We hebben dit bedrag de komende jaren nodig om de gebouwen te 

onderhouden. Te voorzien is zelfs dat we in de rode cijfers komen. Het in stand 

houden van een gebouw moet wel reëel zijn. We kiezen als bestuur voor de 

langere termijn en voor de parochie als geheel. 



 
 

Pauze 

 

Sjaak Aarden Het parochiebestuur en pastoraal team zijn tijdens pauze bijeen geweest. 

 

Thom Verlinden   Er is stevige kritiek geleverd op de wijze van communiceren. Wij willen graag met 

de locatieraad  en PG om tafel om overal inzicht in te geven. 

Peter Hagelen  Neemt de uitnodiging graag aan. 

 

 

Ina Jansen Hoe groot is de kavel waarop onze kerk staat?  

Jan Sterk Het gebouw is bijna 1000 m2.Dat betreft alleen het gebouw en niet het kavel. 

Ina Jansen:  Het kavel is zeer interessant voor een projectontwikkelaar. Het gaat om een 

gigantisch kapitaal waarover hier onderhandeld wordt. Wij zijn zuinig geweest en 

willen graag weten om welk bedrag het gaat. 

Siebe van de Geyn  Er zou een groep moeten opstaan om een stichting te vormen die de zaak 

gaat exploiteren. Zou men dat mee willen nemen in de overwegingen en in het 

gesprek met de locatieraad? 

Jan Sterk Het bisdom zal hiermee waarschijnlijk niet akkoord gaat. 

Thom Verlinden Als daar een goede businesscase onderligt zou dat kunnen, 

Peter Hagelen Het voorstel van Siebe is korte tijd geleden gedaan door de locatieraad, in het 

bestuur gebracht en vervolgens verworpen. 

 

 

Henri ten Have Er speelt veel emotie rondom het gebouw, zowel verdriet als boosheid, het is veel 

mensen dierbaar. We hebben te maken met een verlieservaring, waarbij boosheid 

altijd een rol speelt. 

Het is nu eenmaal zo dat wanneer het gebouw aan de eredienst wordt onttrokken, 

het liturgisch voor ons geen betekenis meer heeft.  

Daagt de aanwezigen uit om ook enigszins kritisch te kijken naar de emotie die 

hangt rondom het vasthouden aan het gebouw. We zullen als geloofsgemeen-

schap verder moeten gaan. 

Met het aanhouden van het gebouw houd je het verleden niet vast. Probeer 

vooral na te denken over de meest vruchtbare manier om de erfenis mee te 

nemen. 

Ina Jansen Het gaat niet alleen om emotie. Maar hoe kan die emotie zoveel mogelijk 

beteugeld worden? Dat is door zo open mogelijk te communiceren. 

Stoort zich aan het feit dat het stellen van vragen te laat is begonnen en het 

programma niet wordt gevolgd. 

 



 
Frans Rademaker Geen vini vidi vici systeem. Houd het open! We begrijpen allemaal dat er geen 

open einde is. 

Henri ten Have  Tijdens onderhandelingen kan er waarschijnlijk over namen geen openheid van 

zaken gegeven worden over namen etc., maar daar waar we open in kunnen zijn, 

zullen we dat doen. 

 

 

Herman Verschragen  Heeft gevraagd om een spreektijd van 7 minuten. Zijn verslag is in het bezit 

van het parochiebestuur (en opgenomen als bijlage 1, red.).  

In de eerste plaats is mijn kritiek gericht op de gevolgde procedure en niet op 

personen. 

………………………………… 

Sjaak Aarden Er is door de heer Verschragen kritiek geuit op onder meer locatieraad, de 

pastoraatsgroep en het bestuur , vrijwilligers die zich allemaal ten volle inzetten 

voor de geloofsgemeenschap en de parochie. Vraagt om begrip voor hen. 

 

 

Tosca van den Broeke Als het gaat om tien stappen in de procedure, kan men haar dan vertellen bij 

welke stap we nu zijn? 

Thom Verlinden Er is al gesproken met het Bisdom(vicariaat) . 

Guido Dieteren De stappen zijn niet chronologisch, het zijn stappen waar aandacht aan besteed 

moet worden in het proces. 

 

 

De heer Saraber  Wij zijn ons ervan bewust dat er iets met dit gebouw moet gebeuren. Het is te 

groot voor de gemeenschap die er nog is. Het is wellicht wijs een korte periode in 

te lassen van overweging voor locatieraad en bestuur – extra tijd van een tot drie 

jaar. Zo kan men zich verzoenen met de uiteindelijke situatie. 

 

Erna Baltussen  Ik was blij met de aandacht die Henri ten Have heeft gegeven  voor de emoties. 

Veel boosheid komt voort uit het feit dat mensen zich jarenlang hebben ingezet 

voor deze gemeenschap. De kerk, dat zijn de mensen, dat is niet het gebouw. 

Miste vanavond: hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap recht doen op andere 

plekken? Heeft nog weinig ervaren van de open armen waarmee we ontvangen 

zouden worden. Heeft het gevoel als Heelsumse gemeenschap al bijna niet meer 

mee te tellen. 

Henri ten Have Hoe zouden we vorm kunnen geven aan verwerking van het verlies en aandacht 

voor inbedding in nieuwe structuur? Roept aanwezigen op mee te denken en PG. 

 

 



 
Erna Baltussen  Waarom is er nog geen TItusviering in Heelsum geweest. 

Guido Dieteren  De Titusviering van 29 januari 2017 vindt in Heelsum plaats. 

 

 

Tosca van den Broeke  Er werd gesproken over eigendom van kerk en grond. Hoe zit e.e.a. 

technisch en juridisch in elkaar? 

Herman Verschragen  Gaat ervan uit dat de parochianen eigenaar zijn. 

Henri ten Have  Eigenaar is de parochie als juridisch persoon, niet de individuen. In dit 

verband volgt het burgerlijk recht het kerkelijk recht waarschijnlijk. 

Herman Verschragen  Dan zou ik graag de eigendomsbewijzen willen zien. Deze last berust bij het 

parochiebestuur, 

 

Siebe van de Geyn   Het gaat niet over zakelijke en juridische argumenten, maar over het feit dat 

we hier een kerk hebben waar hij zich jarenlang thuis gevoeld heeft. Deze kerk is 

voor Heelsum van groot belang, eveneens voor bijeenkomsten van culturele aard. 

Thom Verlinden Benadrukt dat de stappen die gezet zijn, de goede en de foute, tot de 

verantwoordelijkheid van het bestuur horen. En dat opmerkingen gemaakt over 

locatieraad en pastoraatsgroep  daar niet op aangesproken mogen worden en dat 

zij alle steun verdienen,. 

 

 

Sjaak Aarden Kondigt aan dat verslag wordt voorgelezen, zonder dat ze daarmee vastgesteld 

zijn. Men heeft de kans te reageren op dit verslag. 

Herman Verschragen Dient bezwaar in. Hij verlangt een volgende vergadering waarin notulen al 

dan niet goedgekeurd worden. Ik ben het niet eens met de het voorlezen van het 

verslag en dat zal rondgestuurd moeten worden. Inhoudelijk is er geen bezwaar. 

Diony de Wit In de procedure staat dat het concept-verslag kan worden voorgelezen en protest 

kan worden aangetekend. 

Herman Verschragen Wil dat zijn brief en het document dat hij overhandigt aan Sjak Aarden wordt 

opgenomen in het verslag. 

Diony de Wit Zegt dit toe. 

 

 

Sluiting 

 

  



 

           Bijlage 1 

 

24-6-2016                                                                                       Heelsum 

Mijnheer de voorzitter, 

bestuur, raadsleden, medeparochianen en alle, helaas niet uitgenodigde 

anders -gelovenden en niet -gelovende inwoners in Heelsum; 

.Mijn boodschap betreft het beleid, de procedure van Mgr.Eyk 

Dit beleid ,zijn pronkstuk, Gaat uit van een door Hem vooropgesteld doel: 

Verkoop van Kerken. 

Een beleid, bedacht,om als penningmeester, om koste wat het kost, 

een sluitende begroting te creëren. 

Een sluitende begroting: Hoofddoel met rampzalige gevolgen: 

met opdrachten als middel tot dit doel. 

M.A.W.: Het doel heiligt de middelen !!; Een perverse methode!! 

Goed bedoeld, maar kwaadaardig.: met zeer schadelijke gevolgen, 

waarvoor onze Paus Franciscus  uitdrukkelijk gewaarschuwd heeft: 

Onttrekking aan eredienst of sluiting 

is moreel en juridisch alleen geoorloofd, 

als de geloofsgemeenschap geen schade wordt aan gedaan. 

Gehoorzaamheid 

op de eerste plaats aan de Paus hoger dan onze Bisschop, 

 



 
Er is schade aangericht: 

1  Project managers zwermen erop .af met hun ziekelijke marktwerking ., 

met euro-tekens in hun ogen. 

De aard en niet openlijke voortgang van onderhandelingen met hen werpt een schijn van 

belangenverstrengeling op. 

2 ,opdroging financiële bronnen 

3 Zonder mandaat verdwenen, vervreemde gelden. 

Beroving van eigen beheer van eigendommen. 

4Niet vervulde beloften bij fusies. 

5Geen echte samenspraak, geen echte inspraak geen stemrecht, 

6 Sluiting van opleidingen . 

 

Verlies van vertrouwen afbraak en nog eens afbraak! etc.etc.! 

Jezus zal en moet de Kerk uit!!!!! 

 

Wat deed Jezus? 

Hoe zou Jezus hierover denken? 

 

Jezus ging indertijd naar de Tempel in Jeruzalem om te bidden in Vaders Godshuis! 

Hij ontstak in woede bij het schouwspel van  luidruchtig ongegeneerde 

marktwerking van geldwisselaars ten profijte  van de leiders van de Tempel. 

Hij veegde  vaders Godshuis schoon..en: 

Haalde zich het doodvonnis van de Tempelleider op de Hals! 

 



 
Jezus ging met zijn apostelen verder. 

Als Hij dood moest... dan niet door die lui! 

Dat bepaalde Hij zelf,  als liefdesgave, Als zijn Vader dat wilde!! 

Jezus uit de kerk jagen door dwang is ongepast!!! 

Als Jezus uit onze kerk gaat, zal Hij  van ons verlangen, met hulp van zijn Heilige Geest 

dit offer uit liefde mee te leven. 

Dan zal onze geloofsgemeenschap niet gedwongen mogen worden! 

 

En Jezus ging gewoon verder, zoals Hij veel eerder ook 70 leerlingen had uitgezonden: 

Zonder rugzak, geen geld, kleren, voedsel geen schoeisel. 

Zonder geld: HoortU dat ?                            Hij zei: :" Ga maar: 

Klop maar aan ,"Ga binnen. Je wordt verzorgd zo als de Vogels. 

Mijn Geest zal jullie bijstaan, Vertrouw Me maar!Volgt mij op die weg!!!! 

Er is blijkbaar een andere weg. Die weg wil ik volgen: 

Want nu  voel ik me als een abv-er 

Achtergesteld zonder stem.Beroofd,bedonderd belazerd.Verraden. 

Ik kies voor samenwerking inspraak Liefde Eenheid met U Bestuur,raden  en parochianen 

Onze geloofsgemeenschap is niet dood. 

Dat denkt U maar; 

Misschien is het een klein vlammetje, 

maar dat mag U niet doven, zoals de tempelleider wilde! 

 

 Mijn vertrouwen in het beleid ,wat de procedure betreft van mgr Eyk ik zeg op 



 
e. 

en roep alsnog met vertrouwen( hopend tegen beter weten in) 

het bestuur, de par.-raad en lokale raad  en parochianen op 

als een echte, niet,gespeelde liefdevolle eenheid, ons tot het uiterste in te spannen 

dit beleid  deze ,Procedure radicaal te zuiveren. 

We kunnen echt  het diep geschonden vertrouwen in elkaar herwinnen. 

Mag ik U bestuur en alle aanwezigen en alle geledingen  volgende stappen voorstellen: 

A 

oproep:  Herstel van vertrouwen:' 

Bestuur begin eens vertrouwen te geven 

door raden( Parochie en lokaal )  als gereedschap te schenken 

wat zij nodig hebben, 

Tot op heden zijn ze lam geslagen, 

machteloos zonder mandaat van de parochianen 

Geef ook de parochianen Uw vertrouwen 

 

Nodig is voor de gehele procedure 

1een echte communicatie; niet alleen van hoog naar laag; ook van laag naar hoog. 

 



 

Dat veronderstelt   ook voor de gewone parochiaan: 

1Recht van vrije meningsuiting voor ieder van ons zonder tijdslimiet. 

soms dient een vergadering geschorst later voortgezet te worden 

2: recht op open antwoorden met uitleg 

3recht van uitdrukking van zijn wil middels schriftelijke stemming. 

 

ten behoeve van de raden, dat zij, middels stemverklaring door de parochianen, mandaat krijgen 

Het komt de raden toe,ieder in hun eigen geloofsgemeenschap ( Kerk. ja....Kerk) 

al of niet verzoeken te doen verzoeken tot onttrekking aan eredienst: 

Zonder mandaat van de parochianen ( ook KerK) 

geen enkele uitvoering van welk besluit dan ook rond sluiting ( eredienst of verkoop ) 

 

 

Voor de raden is nodig 

2, dat zij bijgestaan worden door: een onafhankelijke controlerende vergadering, 

(door onze KerK-parochianen in te stellen 

die eventueel m.b.v,  onafhankelijke taxateur, makelaar en notaris.en andere adviseurs 

De onafhankelijke contrôlecommissie wordt belast 

met besluiten voornemens  en verzoeken van het bestuur, aan wie dan ook, doorlichten 

achterban daarover laten stemmen en zo raden of bestuur kunnen mandateren 

rechtsgeldig tot daden over te gaan.) 

onderzoek naar de mogelijkheid 



 

5te komen tot oprichting van een Stichting met het doel zo veel mogelijk kerken te behouden 

sloop te voorkomen en eventuele bestemming te geven 

ten dienste van de geloofsgemeenschappen. 

En aan de geloofsgemeenschap verslag te doen alvorens 

onttrekking of sluiting wordt verzocht door de geloofsgemeenschap en niemand anders.! 

 

B 

3bestuur: Ontdoe U van elke schijn,ja elke schijn van belangenverstrengeling 

met wat naar marktwerking riekt! 

Stopzetting van al deze contacten: 

Want schokkend is het om te zien 

hoe projectontwikkelaars staan te springen om   in een uitverkoop van kerken 

tegen spotprijzen hun slag te slaan. 

Wist U dat onderhandelingen in deze al vergevorderd zijn? 

Schande:  Dat draait uit op pure roof van  wat onze kerken waard zijn en betekenen. 

 

Dit alles zal resulteren : 

Nieuwe agenda in overleg met ons( Eindelijk, eindelijk niet opgelegd) 

Wij zijn Gewone parochianen, die net als U Kerk zijn 

Dit zal vragen stopzetting procedure 

Eerst 



 

Invulling van bovenstaande wensen! 

4              +Tijd  voor schade herstel 

(Dit impliceert noodzakelijk herstel van schade, 

nodig om tot een zuivere sfeer van samenwerking te komen: 

Materiëel: Zonder- mandaat- geroofde- gelden teruggeven. 

Parochianen recht van eigen beheer  over hun bezittingen teruggeven,zoals het was! 

Heropenen van opgeheven opleidingen. Meer woord en communie vieringen . 

Personen opleiden en toestaan communie rond te brengen naar behoeftigen. 

Opleiding van meer huisbezoekers. 

Wij zijn ook gedoopt en gevormd hebben in zekere zin deel aan het Priesterschap, 

Zeker in tijden van nood.Wij willen daadwerkelijke erkenning en opleiding.) 

Bestuur: 

6 Wij  zijn eigenaarsI 

 

Op U rust de bewijslast  het tegendeel te bewijzen, als U dit 

bestrijdt. 

U dient uw eigendomsbewijzen aan ons te overleggen 

als er verkocht gaat worden.. 

Anders geen mandaat zonder stemming.. 

 

 
Raden mogen geen verzoek tot onttrekking aan de eredienst, 

zonder schriftelijk mandaat vaan de controlerend commissie, 

na schriftelijk stemming door de betreffende geloofsgemeenschap versturen 

Wordt er toch doorgedreven dan tekenen wij nu reeds beroep 

aan bij de Paus en de daarvoor bestemde instituten. 

Wat civiele eigendommen betreft is er de weg van het civiele recht. 



 

 

Oproep 

 
Bestuur Raden en Parochianen 

Laten wij onze gelederen sluiten 

en kiezen voor dit voorstel. 

Laten wij de huidige procedure voorlopig stop zetten 

en dit voorstel  in nieuw onderling vertrouwen 

en liefde  bestuderen en uivoeren. 

Ik heb gezegd 

Dank U wel! 

 

Herman Verschragen 

 

Herrie-Verschragen@zonnet.nl 

Sjaloom! 
 


