Zaterdag 7 september j.l. was de landelijke bijeenkomst in de Bergkerk te
Amersfoort: ....“Zagen rondom de glans van herkenning, hoe we elkaar tot
verbondgenoot zijn"....
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“De Toekomst van Vitale Lokale Geloofsgemeenschappen”
Landelijke bijeenkomst 7 september in de Bergkerk te Amersfoort
“Wat een verschrikkelijk goed en perfect georganiseerde bijeenkomst was het. Niets dan
pluimen voor jullie, wat een bergen werk worden er verzet!!!!!” Cecile
“Zagen rondom de glans van herkenning
Hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn
Dank dat we met elkaar dit waar zagen worden in de Bergkerk.” Wiel
“Ik geloof - sterker nog - ik weet zeker, dat alle aanwezigen van de bijeenkomst in
Amersfoort met buitengewoon positieve gevoelens en indrukken huiswaarts zijn gekeerd.
Het was 'n zéér geslaagd samenzijn en ik kan mij voorstellen, dat jullie graag nóg
eenzelfde aantal (of mogelijk nog méér) deelnemers binnen had gelaten. Anderzijds ben ik
ervan overtuigd, dat iedere deelnemer zijn/haar ervaring zal gaan delen met medebetrokkenen in eigen parochie(s) , iedereen volledig zal bijpraten en bemoedigen, om in
een positieve afloop te blijven geloven. Het uitblijven van geloofwaardige tegenargumenten van de zijde van Mgr. Eijk en de meeste bisschoppen doet mij steeds
méér hoop en uitzicht geven op ’n glorieuze afloop voor alle betrokkenen van BVU, na vele
maanden van samenkomen, vergaderen en noodzakelijk overleg inzake een grondige en
doeltreffende benadering én aanpak van de aangelegenheid betreffende onterechte
kerksluitingen, het uit-hun-functie-zetten van Parochiebesturen, Pastores en Pastoraal
werkenden.” Leo.
“Een geweldige troostvolle dag….” Trees
“Een woord van dank vanuit Swifterbant, voor het organiseren van de bijeenkomst
zaterdag 7 september j.l. Wat een werk hebben jullie verzet met hulp van andere

vrijwilligers van BVU. En wat fijn dat we bijeen gekomen waren om ervaringen uit te
wisselen, ideeën te horen, lotgevallen te ontmoeten en elkaar een hart onder de riem te
steken. We blijven BVU volgen en laten ons graag informeren en gaan zeker een
bezwaarschrift indienen wb. sluiting van onze kerk”. Mirjam
Tot zover enkel reacties na afloop van onze bijeenkomst georganiseerd door Bezield
Verband Utrecht en het Professorenmanifest.
De belangstelling was zo overweldigend dat de organisatoren hebben moeten besluiten de
inschrijvingen stop te zetten. Meer dan 100 mensen moesten we teleurstellen. Er waren
ruim 100 geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd.
De bijeenkomst was bedoeld voor leden van lokale geloofsgemeenschappen die in hun
voortbestaan bedreigd worden door het strakke bisschoppelijke liturgische beleid,
grootschalige parochiefusies en kerksluitingen.
Het werd een waardige dag van hoop, van wederzijdse (h)erkenning, opstandigheid en
strijdbaarheid, uitwisselen van ervaringen, ideeën horen, lotgenoten ontmoeten en elkaar
een hart onder de riem steken. Maar ook was er ruimte voor enkele kritische geluiden van
mensen die niet achter de ideeën van de organisatoren stonden.
De initiatiefnemers willen met deze bijeenkomst een aanzet geven voor oplossingen om
vitale lokale geloofsgemeenschappen te behouden binnen de RK-kerk.
Ga voor een verslag van de bijeenkomsten en de teksten van de inleiders naar:
http://bezieldverbandutrecht.nl/index.php/bijeenkomst-7-sept-2013
Daar vindt u ook enkele krantenartikelen over de bijeenkomst.
Met hartelijke groet,
Gerard Zuidberg en Ad de Groot namens Bezield Verband Utrecht
Jan Stoop namens het Professorenmanifest
e-mail: voorzitter@bezieldverbandutrecht.nl

