E-mailbericht aan de Bisschoppenconferentie
Aan: secrbk@rkk.nl
Betreft: Steun Harry Huisintveld
Geachte leden van de Bisschoppenconferentie,
Ik ondersteun van harte onderstaande brief die de St-Jozefparochie in Zuidhorn aan u heeft
geschreven.
Mijn naam:
Parochie/plaats:

Zuidhorn, november 2013
Geachte leden van de Bisschoppenconferentie,
Bij deze willen wij U onze zorg voorleggen over het ontslag van de priester H. Huis in ‘t Veld, die het
bovendien een jaar lang verboden is om de Eucharistie te vieren in de parochie Sint Jan de Doper.
We zijn ons ervan bewust dat elke bisschop autonoom is in zijn eigen bisdom en dat de bisschop van
Utrecht het recht heeft om de maatregelen te nemen die hij nodig acht om het geloof van de Kerk te
bewaren. Dat wij ons desondanks tot U als bisschoppenconferentie wenden, is vanwege de onrust die
het besluit van bisschop Eijk heeft veroorzaakt. Onrust, niet alleen bij de parochianen van de parochie
Sint Jan de Doper en niet alleen in het bisdom Utrecht, maar in héél de kerkprovincie, bij katholieken
en niet-katholieken. Omdat de goede naam van de Kerk in het hele land in het geding is, heeft ook U
een verantwoordelijkheid in deze kwestie, zo menen wij.
Het besluit van de bisschop van Utrecht stuit op veel onbegrip. Mensen horen in de Evangeliën over
Jezus Christus die zich als vrome Jood hield aan de geboden. Hij aarzelde echter niet om geboden
die mensen niet langer tot steun waren, maar hen in een isolement brachten, weer hun
oorspronkelijke betekenis te geven. Zo hebben mensen Christus leren kennen als iemand die niet de
letter van de wet volgt, maar de geest van de wet. We horen over Christus die tollenaars en zondaars
niet buitensluit, maar met hen aan tafel gaat. ‘Hoe is het dan mogelijk dat iemand die Hem van harte is
toegewijd, op een dergelijke manier wordt buitengesloten?’ zo vragen mensen zich af.
Vanuit juridisch standpunt zal de bisschop van Utrecht in zijn recht staan, nemen wij aan, maar
gelovigen en niet-gelovigen kunnen deze juridische aanpak niet rijmen met de manier waarop Christus
met de mensen omging. Mensen begrijpen dat er voorschriften moeten zijn, maar de vraag is: hoe
moeten deze regels gehandhaafd worden?
Mensen ervaren de opgelegde straf als buitenproportioneel. Onbegrip en verontwaardiging over het
besluit om pastor Huis in ’t Veld te ontslaan, vervreemden mensen van de boodschap van de kerk. Wij
gaan ervan uit dat dit U evenzeer zorgen baart als het ons doet.
Wij verzoeken U om ernstig te overwegen of een zuiver juridische aanpak in het belang is van de Kerk
en van de boodschap van het Evangelie.
Wij verzoeken bisschop Eijk om het decreet van 4 oktober 2013 in te trekken en pastor Huis in ’t Veld,
zijn werk als pastor in de parochie Sint Jan de Doper te laten hervatten en ook het verbod om de
Eucharistie te vieren, op te heffen.
In afwachting van Uw antwoord,
vrede en alle goeds,

