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Verslag informatieavond Sint-Antonius van Paduakerk, Ede, d.d. 3 oktober 2019 

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Start: 20.00 uur 

Er zijn ongeveer 35 aanwezigen. 
 
Alle aanwezigen worden welkom geheten en er wordt een korte introductie gehouden alvorens de 
presentatie door het bestuur getoond wordt.  
 
Richard van de Heisteeg kondigt het bestuur aan en geeft aan hoe tegen de verschillende locaties 
aangekeken wordt. Hoe ziet de parochie de toekomst en wat zijn de verschillende initiatieven. Na de 
pauze wordt nog even een discussie over de plannen gehouden. De heer Van de Heisteeg wenst de 
aanwezigen een fijne avond. 
 
De pastoor geeft aan dat het geen dichtgetimmerd plan is, maar dat nadrukkelijk de ideeën van de 
gemeenschap daarbij betrokken wordt. Er zullen meerdere avonden georganiseerd worden om hier 
samen over na te denken. 
 
In de eerst instantie is het een algemeen verhaal. Met alleen het sluiten van de kerk ben je er niet, 
want dan sterft het langzaam uit, vandaar dat het bestuur de gelegenheid heeft genomen om alle 
locaties af te gaan.  
 
Uitdaging: Bloeien in tijden van krimp 
 

De krimp heeft ook pastorale consequenties. Geleidelijk aan is het team afgebouwd, mede daardoor 
konden tot voor een jaar geleden zwarte cijfers geschreven worden. Aan de cijfers is te zien dat het 
niet mogelijk is om een vervanger aan te stellen voor Hans Lucassen, die met pensioen gaat. Toch 
blijft het pastorale uitgangspunt dat een tijd van crisis ook zorgt dat je je weer gaat afvragen waar 
het ook alweer om begonnen is. wat is de basis, waar gaat het uiteindelijk om. Als je afstand moet 
doen van dingen, van situaties en dat je verliezen moet lijden en dat is: Christus naar de mensen 
brengen en de mensen naar Christus. 
 
Het werk wordt nu door de pastoraatsgroepen gedaan en door vrijwilligers. Dat zal intensiever 
worden en nog wel intensiever georganiseerd moeten worden. In het Grieks is crisis onderscheid. 
Het dwingt je om na te denken waarom dit noodzakelijk is. Het betekent onderscheid maken van 
hoofd en bijzaken. 
 
De vermindering van het aantal kerkgebouwen is begonnen met Heelsum, Doorwerth en Lunteren. 
Lunteren en de Goede Herder komen samen in deze kerk. In Lunteren is niets meer zegt een 
aanwezige. Er worden daar geen diensten meer gehouden, maar er is een soos met koffie drinken. Je 
kunt het geen viering noemen. De groep heeft al aangegeven dat het volgend jaar misschien 
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helemaal niet meer doorgaat. De aanwezige geeft aan het gevoel te hebben dat zij er alleen voor 
staan. Het team wil wel helpen, maar er moet visie zijn. Hij zegt dat het bestuur er moet zijn als ze 
hen nodig hebben. In Lunteren zijn nog een handjevol mensen die naar Ede gaan. De pastoor zegt dat 
het in Doorwerth wel zo gaat. In de Protestantse kerk worden gebedsdiensten gehouden. Het scheelt 
per plek waar behoefte aan is. Inbreng van de lokale gemeenschap is noodzakelijk. Die moeten niet 
op zichzelf staan, maar er moet steeds meer interactie tussen de gemeenschappen van Titus 
Brandsma komen. Op plekken waar de gemeenschap blijft, moet dat met hen besproken worden. 
Tijdens het veranderingsproces is het pastorale team aanwezig. In de kerken die open blijven, kan 
ook niet alles hetzelfde blijven. Er moet een omslagpunt komen die maakt dat er weer nieuw leven in 
de brouwerij komt. In dat overgangsproces komt een speciaal pastoraal ondersteuner vanuit het 
team voor de drie gemeenschappen waar het voornemen is om de kerk te sluiten. Voor Rhenen is 
dat Hans Lucassen, Guido Dieteren voor Oosterbeek en Henri ten Have voor Renkum. Op de 
achtergrond zijn de andere twee wel betrokken, dus als iemand niet aanwezig kan zijn, dan kan een 
ander inspringen. 
 
Het volgende aspect gaat over drie punten: 

- Pastoraal beleid bij gemeenschappen waar de kerk sluit; 
- Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven;  
- Revitalisatie van de parochie. 
 
Er zal een commissie ingesteld worden van parochianen die een klankbord vormen en een denktank 
om gezamenlijk na te denken over de toekomst. Daar zit een lid van het pastoraal team bij en om te 
voorkomen dat het een club op zichzelf wordt, zal er regelmatig teruggekoppeld worden naar de 
lokale gemeenschap door bijeenkomsten, maar ook via de website, via nieuwsbrieven en via 
TitusBreed en zoals gezegd door informatieavonden. 
 
Pastoraal beleid bij gemeenschappen waar de kerk sluit 
Bij de gemeenschappen waar de kerk sluit wordt nadrukkelijk met die gemeenschap in gesprek 
gegaan. Wat zijn de wensen en de vragen van de lokale geloofsgemeenschap. Welke vormen van 
lokale gemeenschappen zijn mogelijk en hoe wordt een toekomstbestendige opbouw van de Titus 
Brandsma gerealiseerd. Hoe kan, in samenhang met de hele parochie, op bepaalde punten ook weer 
nieuw leven ingeblazen worden, zorgen dat er toekomst is en doorstroming. 
 
Het moet niet zo zijn dat alleen op plekken waar de kerk gesloten wordt kleine gemeenschappen 
worden gevormd. In de hele parochie zouden geloofsgemeenschappen gecreëerd moeten worden. 
Misschien op basis van smaak of gevoel. De een zal meer hebben met de Alpha-cursus en de ander 
meer met het gezamenlijk lezen van de boeken van Henri Nouwen. Dat je gemeenschappen creëert 
waar je geloof deelt met elkaar. Zeker als er minder kerken zijn en er hopelijk mensen van andere 
locaties komen, dan moeten ze zich thuis voelen. Jezus had dit met zijn apostelen ook; het liep niet 
van een leien dakje. Niet elkaar opgeven, dat is wel de leerschool van het evangelie. Elkaar mogen 
helpen en begeleiden.  
 
De heer Verlinden verduidelijkt hoe de vermindering van gebouwen in zijn werk gaat. Zo wordt er 
naar mogelijke bestemmingen voor de gebouwen gekeken. Op de verschillende locaties wordt naar 
andere dingen gekeken. Renkum is een bedevaartsplaats en er is een stichting opgericht die de 
bedevaart in stand wil houden. Rhenen is gebouwd naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. 
Dat heeft ook een functie. Uiteindelijk volgt een afbouw van het aantal vieringen. In de eerste plaats 
ook omdat je die vieringen steeds moeilijker kunt organiseren. Er zullen geen grote investeringen 
meer in onderhoud of reparatie worden gedaan, maar er is nog geen datum van sluiting. Er moet wel 
ergens naartoe gewerkt worden in plaats van rekken en uitstel van het onvermijdelijke. Nu is er nog 
vrijwilligersenergie. Overigens vallen de begraafplaatsen buiten dit plan.   
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Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven 
De opkomst is minder dan waar de kerk sluit. Hoe dan ook zijn deze avonden ook belangrijk voor 
kerken die open blijven, want anders worden die kerken ook door de tijd ingehaald. Dan moet 
iedereen misschien naar het eucharistische centrum in Bennekom. Er is nooit zekerheid, maar als het 
blijft zoals het nu is en iedereen doet wat hij deed, dan sterft het uit. Er moet gekeken worden hoe 
het weer een bloeiende kerk wordt. 
 
Het boek van James Mallon: “Als God renoveert” geeft  goede aanwijzingen. Het geeft een meer 
spirituele gedachtenomslag, maar ook kleine praktische dingen. Er worden al cursusdagen 
georganiseerd rondom dat boek. Het gaat er niet om dat het kerkgebouw zo lang mogelijk overeind 
blijft, maar dat alle parochianen  een beetje apostelen worden. Natuurlijk, de apostelen verschilden 
ook onder elkaar, maar veel talenten liggen nog onder het maaiveld. Die openheid naar alle 
parochianen wordt extra belangrijk als kerken in de omgeving gaan sluiten. Er moet gezamenlijk over 
nagedacht worden over hoe mensen van andere locaties zich welkom voelen. Het moet ook niet 
alleen over de parochianen gaan, maar iedereen moet zich welkom voelen. 

Soms wordt gedacht dat men gastvrijer is, dan men in werkelijkheid is. Het is normaal en menselijk 
om naar de mensen toe te lopen die je kent, maar het verwelkomen van nieuwe mensen is 
ontzettend belangrijk. Een jonge moeder kwam al vijf jaar naar de kerk zonder dat iemand vroeg wie 
zij is. Het vereist echt een andere rompstand. De pastoor geeft aan dat de parochianen individueel 
nieuwe mensen zouden moeten aanspreken en dat dit veel structureler aangepakt zou moeten 
worden. Dat is tegennatuurlijk en moeilijker dan gedacht, maar wel iets evangelisch, om nieuwe 
mensen erbij te halen. 
 
Er wordt niet alleen gewerkt aan die parochierevitalisatie. Vanmiddag is een bijeenkomst 
georganiseerd in de hele Katholieke kerk in Nederland om het geloof beter te presenteren. Ook de 
kerken die open blijven proberen kerkelijk leven te vitaliseren. De kerkproeverij is daarvoor een heel 
goed initiatief. Mensen uitnodigen om naar de kerk te gaan doe je niet zo gauw. De vraag is hoe je 
dat op een goede manier doet.  
 
Goed verzorgde liturgie 
Dit is ook een niet onbelangrijk punt. Er is een spanningsveld tussen volkszang en koorzang. Voor de 
ene persoon is het kunnen meezingen heel belangrijk, terwijl andere mensen gezangen willen horen 
die hen ontroeren. Jongeren hebben bijvoorbeeld een andere smaak dan ouderen, boekjes moeten 
toegankelijk zijn  en nieuwe mensen zeggen wel eens dat ze zich soms buitengesloten voelen doordat 
er te snel gebeden wordt en zij de tekst niet kunnen verstaan. Als je iedereen om je heen hoort 
murmelen, dan moet gekeken worden hoe daar beter vorm aan gegeven kan worden. En met name 
als kerken gaan sluiten heeft dat ook zijn weerslag op het vrijwilligerswerk. In Oosterbeek blijven ook 
mensen die ziek zijn. Hoe zorg je ervoor dat die mensen betrokken blijven. Er moet een goede 
interactie in komen. 
 
Revitalisatie van de parochie 
Een uitnodigende, gastvrije kerk zijn, met aandacht voor vrijwilligers. Dienstwerk waar je goed in 
bent. Dit klinkt logisch, maar vaak zitten vrijwilligers op klussen waar ze niet goed in zijn en wat ze 
niet leuk vinden, wat ze even tijdelijk hebben opgepakt, maar wat uiteindelijk iets blijvends is 
geworden. Soms moeten dingen maar gewoon vervallen, want er is moeite om vrijwilligers te vinden. 
Er zullen activiteiten voor alle parochianen op verschillende locaties georganiseerd worden en er 
wordt verbinding gezocht met lokale vrijwilligers. Ook zullen er parochiebrede werkgroepen 
geïnitieerd worden. 



4 
 

Een betekenisvolle gemeenschap zijn 

Er staan drie dingen op een rij: 

- erbij horen; 

- geloven; 

- gedragen. 
 
Soms is het geloof nog erg onzeker, dus het gevoel van ‘ergens bij horen’ is heel belangrijk. Het 
gevoel ergens welkom te zijn. Later kan dan altijd het geloof erbij komen. Misschien wordt iemand 
geraakt door een lezing of preek, waardoor iemand geïnspireerd wordt en dat doorvertaalt in hun 
gedrag en in hun leven.  
 
De Heilige Geest ervaren 
James Mallon heeft het ook over “de Heilige Geest ervaren.” Dat is ook meteen de lastigste. De 
geloofsbeleving zou meer ter sprake gebracht moeten worden. Leren communiceren over het geloof, 
want dat is voor katholieken niet vanzelfsprekend. Hoe kun je dingen over het geloof zo delen dat je 
anderen daarmee inspireert en dat je kunt vertellen wat voor troost je in het geloof vindt. Door de 
Heilige Geest is de kerk ontstaan. Die Heilige Geest is van de drie-eenheid het minst duidelijk, maar 
komt het dichtst bij de ziel. 
 
In het boek van Mallon is ook aandacht voor de Alpha-cursus. Dat is een soort basiscursus over het 
christelijk geloof. De Alpha-cursus zit minder op de kennis, maar meer op de toer van de ervaring. Er 
wordt ruimte wordt geboden voor de Heilige Geest. Waarom zo’n nadruk op de Heilige Geest? 
omdat daar alles mee is begonnen. Juist die Heilige Geest zit vaak verstopt. Katholieken hebben 
moeite om te praten over het geloof. Om die innerlijke motivatie weer naar boven te laten komen, is 
een heel zoekproces, maar daar is de Alpha-cursus voor.  
 
Indien er interesse is in het boek, dan kan deze via onderstaand e-mailadres aangevraagd worden: 
titusvernieuwt@gmail.com 
 
“Laten wij met elkaar de goede dingen blijven doen en elkaar moed inspreken” 

 

Brief aan de Hebreeën, 10:23 en 24 

 
Maleisië 
Pater Vergeer deelt onder andere zijn ervaringen in Maleisië.  
 
“KERK SLUITEN…DE GELOOFSGEMEENSCHAP OOK? 
 
HOE KAN ONS GELOOF IN GODSNAAM OVERLEVEN? 
 
Criticus: De ene na de andere kerk wordt aan de eredienst onttrokken en verkocht, niet 
tegenstaande protestacties soms of goede burgerinitiatieven om de kerk te behouden. En het geld 
gaat naar de hoofdparochie. De meeste parochianen vinden het te bezwaarlijk om naar een andere 
kerk te gaan. “Te ver” zeggen ze. Of: “Ik heb daar ook geen vrienden.” Ze stoppen ermee en veel 
vrijwilligers ook. En ik ook. De hele geloofsgemeenschap begint te verbrokkelen en te verdwalen. 
Kunnen we dan geen christelijke gemeenschap behouden van menden die samen het geloof vieren 
en elkaar steunen in ziekte en in dood? 
 
De situatie zoals Criticus die beschrijft, is op veel locaties jammer genoeg een feit. Ik kan moeilijk iets 
zeggen over de sluiting van de kerken, dat laat ik aan anderen over. Maar ik wil hier iets zeggen over 
het behoud van het geloof en de gemeenschapszin van de getroffen geloofsgemeenschappen. Dat 

mailto:titusvernieuwt@gmail.com
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doe ik door iets te vertellen over het behoud en de groei van christelijke gemeenschappen in 
Maleisië waar ik vele jaren gewerkt heb. De situatie is daar niet in alle opzichten hetzelfde als hier, 
maar wel in grote lijnen, genoeg om er iets van te leren 
 
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN MALEISIË 
Er is één hoofdstatie met de parochiekerk waar de eucharistie regelmatig gevierd wordt. Er zijn veel 
buitenstaties, waar wekelijks een eenvoudige woorddienst is in een kerkje, dorpshuis, longhouse of 
op een andere geschikte plaats. Deze dienst is gewoonlijk op zondagmorgen, behalve als de plaats 
dichtbij de hoofdstatie is, want dan is er gelegenheid voor de gelovigen om naar de parochiekerk te 
gaan als ze dat kunnen. 
 
Een vrijwillige gebedsleider leidt de viering, bijgestaan door andere vrijwilligers die de lezing van het 
evangelie doen. Er is geen preek , behalve wanneer de gebedsleider er een ontvangt van de pastoor. 
De eerste collecte gaat naar de hoofdstatie. Dat helpt om de band met de parochie te versterken. De 
tweede collecte wordt door de lokale gemeenschap beheerd. Dat voedt het gevoel dat zij een 
mondig en verantwoordelijk deel van de kerk zijn en volledig bestaansrecht hebben. Gebedsleiders 
verrichten ook andere diensten in de gemeenschap zoals bidden voor zieken en zo nodig uitvaarten.  
 
Op enkele speciale dagen worden alle gelovigen op de hoofdstatie verwacht. Sommige vrijwilligers 
met een boot of auto stellen zich beschikbaar om ouderen te vervoeren. Soms komt de pastoor om 
eucharistie te vieren en de gelovigen van andere pastorale behoeften te voorzien. Hij helpt om 
vragen over leven en dood, zingeving en geestelijk leven te bespreken. Hij bespreekt ook activiteiten 
en projecten in de parochie. De hele lokale gemeenschap ontvangt een korte opleiding van drie 
dagen of een aantal avonden om een beter begrip te krijgen van hun geloof en hun kerkelijk leven. 
Op het einde van deze cursus kiezen zij hun gebedsleiders, voorzitter en andere leden van hun 
locatieraad. Zo leren ze weer meer verantwoordelijkheid voor de beleving van hun geloof. De 
gebedsleiders moeten daarna wel beëdigd worden door de pastoor. Gebedsleiders krijgen een extra 
opleiding van enkele dagen per jaar aangaande liturgie, Bijbel, diaconie en geestelijk leven.  
 
Woorddiensten zoals hier beschreven zijn niets nieuws. Ze worden al ettelijke generaties gedaan in 
duizenden afgelegen dorpen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ik vind wel dat ze meer bekendheid en 
waardering verdienen.  
 
RESULTAAT 

 De christelijke gemeenschap blijft behouden, zelfs nadat hun kerkgebouw weggedaan is. De 
gemeenschap is belangrijker dan het gebouw! 

 Het geloof heeft aldus veel meer kans op overleven. Waar dergelijke wekelijkse 
woordvieringen ophielden, hield vaak de christelijke praxis op en langzamerhand ook het 
Katholieke geloof.  

 Tezamen is er steun aan elkaar in droeve tijden, en vreugdevolle viering op feestdagen. Er is 
saamhorigheid. 

 Er is hechte binding met de hoofdstatie en tegelijkertijd een mate van zelfbeschikking. Dat 
past goed in onze moderne mentaliteit. 

 
HOE BEREIDEN WIJ ONS VOOR OP DEZE WIJZE VAN KERK-ZIJN? 
Zoek tezamen naar oplossingen voor vragen als deze: 

1. Hoe zal zo’n woorddienst verlopen in onze situatie? 
2. Waar kunnen we een geschikte ruimte vinden, niet te duur in onderhoud, verwarming 

enzovoorts. 
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3. Hoe gaan we dagen of avonden van opleiding geven over geloof, gemeenschapsbeleving, 
geestelijk leven enzovoorts voor alle gelovigen? En dan gebedsleiders en andere leiders 
kiezen? Die worden dan bevestigd en gezegend door de pastoor. 

4. Kunnen we mensen vinden die opleiding kunnen geven aan de gebedsleiders en andere 
leiders? 

 
WAT IS ER NOG MEER NODIG? 
We hebben hier vooral één aspect besproken van de vorming van een geloofsgemeenschap, namelijk 
de wekelijkse viering van de liturgie. Er zijn echter nog vele andere aspecten nodig om het geloof te 
bewaren en te doen bloeien in locaties waar de kerk gesloten is: gezonde catechese en verkondiging, 
diaconie en zorg voor ouderen en jongeren, voor zieken en mensen in de verdrukking enz. iedere 
gedoopte heeft zijn eigen charisma om de kerk op te bouwen zonder in klerikalisme te vallen. Er 
wordt over gediscussieerd in veel parochies aan de hand van een boek als dat van James Mallon (“Als 
God renoveert”). Ik stel voor om deze dingen ook te bespreken en toe te passen in ‘kerkloze’ locaties. 
Zo komen ook zij tot bloei en zo voorkomen wij misschien dat het geloof van onze vaderen verdampt 
in zulke locaties en alleen te vinden is in de centrale parochie.  
 
“Redenen waarom Katholieke jongeren in Zuid-Amerika de kerk verlaten: ze vinden niet in de kerk, 
maar wel elders betekenisvol gemeenschapsleven waarbinnen mensen worden geaccepteerd en zich 
gewaardeerd en opgenomen voelen in de kerk.” (uit het boek: “Als God renoveert”, blz. 46)  
 
Vragen 
Een aanwezige zegt dat hij uit Lunteren komt en dat hij hartelijk ontvangen is, maar dat hij het wel 
mist. Op 24 januari werd er een filmpje vertoond over de vermindering van kerken en daar wil hij op 
terugkomen. Overal gebeurt het, dus waarom zou dat in dit geval anders zijn. Liever had hij een 
ander filmpje gezien. Namelijk het filmpje van de Lucasparochie waarbij het anders ging.  Daar 
hebben ze een andere visie. Ze zijn daar niet uitgegaan van het economische, maar uit de emotie en 
de cultuur. Voor wat betreft de zelfredzaamheid: alle kerken zijn daar nog open. Dit kristalliseert zich 
dus uit, maar wordt niet van bovenaf opgelegd. Er is 675.000 euro nodig om de kerk te restaureren. 
Hier wordt gezegd er gaat niet meer geïnvesteerd worden. Hoe hebben ze dat gedaan? Er is een 
commissie ingesteld, dus de beleving van de kerk zelf, de eigen cultuur en emotie. De kerk is 
gerestaureerd. Ze hebben gebruik gemaakt van tientallen fondsen. Ze zijn de verkeerde weg 
ingeslagen. Zelfredzaamheid en zichzelf ontwikkelen, dan kom je heel ver. De pastoor heeft niet het 
gevoel dat er dingen opgelegd worden, maar dat zij door geldgebrek gedwongen worden tot 
maatregelen waar zij geen zin in hebben. Als bestuur is er onmacht. Alle zeilen moeten bij gezet 
worden. In Oosterbeek en Renkum wordt gekeken of het lukt met die zelfredzaamheid. De mensen 
ter plekke moeten dat wel zelf gaan doen. Er worden geen dingen beloofd die ze niet waar kunnen 
maken.  
 
Een aanwezige vraagt of er wel eens naar gekeken is naar wat gezamenlijk ondernomen kan worden 
qua ruimte met een protestante kerk. De pastoor zegt dat Doorwerth een zaaltje heeft in de 
protestantse kerk. Op zondag is het lastig in verband met eigen viering. In Almere hebben de 
Katholieken een nieuwe kerk gebouwd, omdat het samengaan met een protestantse kerk toch lastig 
was. Het kan tijdelijk wel helpen maar in een gezonde kerkelijke situatie moet je op eigen benen 
kunnen staan.  
 
Een aanwezige zegt dat hij zorg heeft over de brief van augustus. Hoe kan de pastorale zorg 
gecontinueerd worde? Hoe worden de open plekke ingevuld? De pastoor antwoordt dat dit heel 
lastig wordt. De pastoraatsleden gaan alleen maar belangrijker worden. Dit heeft hij ook nog niet 
eerder meegemaakt.  
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Een aanwezige zegt dat als de lokale pastoraatsgroepen opgeheven worden dan is er nog maar een 
pastoraatslid die overbelast wordt. Het is dan beter dat ze aansluiten en samen voor het hele gebied 
zorgen. Centraliseren heeft ook weer zijn nadelen. 
 
Een aanwezige zegt dat die buitenstaties zoals in Maleisië een heel goede inbreng is. De pastoor zegt 
dat een belangrijk verschil is dat er in Zuid-Amerika en Maleisië veel meer religiositeit onder de 
mensen is. In de Nederlandse cultuur is een bepaalde geslotenheid voor God. Hoe kan aansluiting 
gevonden worden bij bezinning en het natuurlijke contact terugvinden. Er zijn veel meer mensen op 
zoek dan te zien is.  
 
De pastoor was laatst op een huwelijk en hij sprak een jonge man en vroeg hem waar hij zijn kracht 
uit haalde. Hij zei “de kinderen.” Dat houdt niet over zei de pastoor. Toen kwam hij met hele 
religieuze vragen en dat had hij zelf niet in de gaten. Het leven is zinloos met alleen maar werken tot 
de kinderen groot zijn en dan ben je dood. De pastoor zegt dat de connectie met zijn vragen en de 
antwoorden die het geloof biedt de perfecte antwoorden op die vragen heeft. Je moet voortdurend 
de perfecte versie van jezelf zijn. Het volmaaktheidsideaal.  
 
Een aanwezige vraagt wat hij daar dan mee doet. Moet je hem dan mee naar de kerk slepen? De 
pastoor zegt dat er geen eenduidige oplossing is.  De Alpha-cursus zou daar het antwoord op zijn.  
 
Een aanwezige zegt dat er veel sociale thema’s zijn die vroeger bij de kerk lagen zoals: eenzaamheid 
bij ouderen, mantelzorg, burn-out bij mensen; sociale dingen. Als je de krant leest, zie je dat de 
belangstelling er wel is, maar er wordt geen link gelegd met het geloof. Dus het advies is, dat de kerk 
zich daar meer mee bezig zou moeten houden. In de kerk zouden nevenactiviteiten georganiseerd 
kunnen worden die niet per se religieus zijn. Er zijn best activiteiten die in de kerk gehouden kunnen 
worden. Een aanwezige antwoordt dat je dan meer kosten krijgt zoals OZB. De heer Verlinden zegt 
dat de kerk te weinig in de maatschappij aanwezig is. De pastoor zegt dat je je als kerk moet 
interesseren voor vragen die leven in de samenleving, maar dat is wat anders dan dat het 
kerkgebouw openzetten voor andere activiteiten. Het ligt aan de activiteit. Een bezinningsmiddag 
‘Eenzaamheid’ is iets heel anders dan een dansgroepje. Het gaat om het brengen van de boodschap 
van Christus en dat mensen weer zin in hun leven krijgen. Kunstexposities kunnen heel goed helpen. 
 
Een aanwezige zegt dat naar de pastoraatschool geweest is en dat was een kweekvijver. Je rolt er op 
zo’n manier langzaam in. Dat dat er niet meer is, vindt ze een gemis; het is opgedroogd. Langzaam 
maar zeker werd je daar meer mee bekend. De pastoor zegt dat er nog wel cursussen zijn, maar het 
tussenniveau is weg. De aanwezige zegt dat die cursussen ver weg zijn en dit was dichtbij. De heer 
Verlinden zegt dat zoiets misschien wel weer georganiseerd kan worden.  

Een aanwezige vraagt of het parochiebestuur wel eens gebruik heeft gemaakt van sociale media? De 
pastoor antwoordt dat hij amper door zijn e-mail heen komt. Als parochie kun je zoiets doen en dat 
moet je bijhouden. Er zijn wel websitebeheerders.  

Hierbij volgt een oproep aan de mensen. Praat met kinderen, familie en vrienden en vraag wat ze 
vinden van het geloof. In plaats van vragen waarom ze niet naar de kerk komen, zeggen: “wat zoek 
je, waar verlang je naar.” Bewust worden en aanleren wat wel werkt en wat niet. De paus zegt dat 
iedereen een soort missionaris-taak heeft. 
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Onderstaande brief is ingebracht door een aanwezige. 

“Hoe nu verder: 

Lunteren 04-09-2019 

Van het bestuur hebben we een schrijven ontvangen met de wens om gezamenlijk na te denken over 
hoe verder. 

Eerst wil ik even terugkomen op de meeting van 24 januari dit jaar. De avond begon met een filmpje 
over kerksluiting ergens in de omgeving van Groenlo. Bij mij kwam het filmpje over als een 
onderbouwing van het beleid van Z.t B. Overal sluiten kerken dus ook in Ede en omstreken. Voor die 
avond had ik al een andere presentatie waardoor dit is blijven liggen.  Zelf ga ik uit van een zeer 
positief beeld. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Eenzelfde film kan ook die van de Lucas parochie 
zijn. Barneveld, Voorthuizen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoevelaken, Leusden en Achterveld.  
Naast ons en dus veel meer vergelijkbaar. Deze kerken zijn allemaal nog open. Zelfredzaamheid is 
daar de slogan. Titus kijkt naar het economisch model en Lucas naar het cultuur model. Uit ervaring 
weet ik dat bij een beleid omslag van cultuur en emotie naar economie het moord is. Een treffend 
voorbeeld is Vroom en Dreesman. Dit bedrijf kennen we allemaal. Waar is het dan fout gegaan zult u 
vragen. Simpel. Een nieuwe directie verkocht alle vastgoed aan een investering maatschappij.  
Werkkapitaal voor een nieuwe toekomst. Geld is als water, het stroomt door je handen.  Z.t.B. doet 
nu hetzelfde.  

Reflectie: We mogen van een bestuur niet verwachten dat zij van alle zaken voldoende kennis hebben. 
Wel mogen wij als voorwaarde stellen dat zij zich door deskundigen laten informeren alvorens 
beslissingen te nemen. Er is heel veel kennis in huis maar weten we het ook te ontginnen. 

Op 17-03 2015 is er vanuit Lunteren aan het bestuur een plan ingediend om ons kerkje nog jaren, 10 
of meer, open te kunnen houden. In dit plan is een voorstel uitgewerkt om Kerk en Tuin af te stoten en 
kleinschalig in Herberg en pastorie verder te kunnen gaan. Door het uitblijven van enige reactie 
hierop heeft de locatieraad Lunteren zelf de stekker er uit getrokken. De zorg voor tuin en 
kerkgebouw was niet meer op te brengen. Nu is dat plan gerealiseerd, maar wel door een 
investeerder.   Samen met het gebouw is ook het instituut verloren gegaan. Dat moet stoppen.” 

Afsluiting 
De pastoor sluit de informatieavond af met een gebed om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor 
hun komst. 
 


