WIJ GAAN DOOR
Uitnodiging bijeenkomst 7 februari 2015

Kunt u deze email niet goed lezen?
Bekijk hem in uw browser.

Bezield Verband Utrecht
Uitnodiging vervolgbijeenkomst “Wij gaan door”
Datum/tijd: zaterdag 7 februari 2015 van 10.00 – 15.00 u.
Georganiseerd door: Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, Amersfoort (goede
parkeermogelijkheden; op 5 minuten lopen van het centraal station).
Voor wie bestemd
Deze bijeenkomst is bedoeld voor geloofsgemeenschappen die in hun voortbestaan
bedreigd worden door het bisschoppelijk beleid van kerksluitingen en centralisatie.
Doel
Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 6 september 2014 over hetzelfde
thema en heeft als doel:
 te leren van ervaringen die geloofsgemeenschappen hebben opgedaan na de

vorige bijeenkomst, met het zich verzetten tegen gedwongen sluiting van hun
kerk en het verbod op vieringen
 nieuwe en aanvullende adviezen te krijgen
 tot een verdere krachtenbundeling te komen.

Aanleiding
Vooral in het oostelijk deel van het aartsbisdom Utrecht is het proces van kerksluitingen
en centralisatie van geloofsgemeenschappen in volle gang.
In een eerste fase werden 326 parochies samengevoegd in 49 nieuwe fusieparochies.
Van de 49 fusiepastoors zijn er inmiddels ruim 30 niet meer in functie. Hun parochies zijn
ondergebracht bij de overgebleven fusiepastoors.
In zijn brief van 23 november 2014 geeft Mgr. Eijk aan, dat hij de komende tien jaar de
oorspronkelijke 326 parochies van zijn bisdom in minder dan 20 megaparochies zal
onderbrengen. Elke nieuwe parochie van gemiddeld 20 van die oorspronkelijke parochies,
valt dan onder één pastoor, één parochiebestuur en één pastoraal team van ca. 3
pastores, bestaande uit priester(s) en onbezoldigde diaken(s). Bezoldigde diakens en
pastoraal werk(st)ers zijn dan niet meer in dienst. Daarmee verdwijnen dus ook de

vrouwen uit het pastoraat.
De aartsbisschop verwacht verder dat er per megaparochie uiteindelijk nog slechts 1
kerkgebouw zal overblijven. Meer dan 300 kerken zullen aan de eredienst onttrokken zijn.
En omdat elke aangekondigde kerksluiting vergezeld gaat van een verbod om in de
betreffende gemeenschap nog langer reguliere vieringen te houden, betekent dit tevens
het einde van ruim 300 lokale geloofsgemeenschappen.
Ofwel, ook lokale geloofsgemeenschappen die dachten de dans te kunnen
ontspringen kunnen zich maar beter op hun opheffing voorbereiden.
We zijn als Bezield Verband Utrecht volop bezig met het begeleiden van
geloofsgemeenschappen die op het punt staan opgeheven te worden. Bij een aantal
begint het er nu echt om te spannen en soms lijkt ongehoorzaamheid nog de enige optie
dit te voorkomen.
Wat gaan we doen in deze bijeenkomst?
 We geven een overzicht van de recente ontwikkelingen in de verschillende

bisdommen
 We delen met elkaar de aanpak en ervaringen van geloofsgemeenschappen die
zich verzetten tegen hun opheffing
 We geven adviezen over wat je wel of niet kunt doen tegen de opheffing van je

gemeenschap en over hoe verder te gaan
 Wij onderzoeken met elkaar hoe we kunnen komen tot een verdere

krachtenbundeling om elkaar te steunen en ervaringen uit te wisselen. En hoe
we gezamenlijke naar buiten kunnen treden, zowel naar kerkelijke instanties
(o.a. het Vaticaan en direct naar de paus) als naar de media.
Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is in principe kosteloos. De bijeenkomst wordt
gesponsord door enkele organisaties (o.a. Bezield Verband Utrecht). Een vrijwillige
bijdrage van de deelnemers is van harte welkom. Aan het eind van de bijeenkomst wordt
een inzameling gehouden. Ook is het mogelijk een bedrag over te maken op
rekeningnummer NL 53 ABNA 04 28 30 27 18 van Bezield Verband Utrecht te Breukelen
o.v.v. “Bijdrage bijeenkomst 7 februari 2015”. Omdat wij de ANBI status hebben is uw gift
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Aanmelding
Stuur een e-mailberichtje naar 7februari15@bezieldverbandutrecht.nl met vermelding van
uw naam, functie, plaats en geloofsgemeenschap.
Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht
Gerard Zuidberg en Ad de Groot
Namens het Professorenmanifest
Jan Stoop en Wiel Hoekstra
Kijk ook op onze websites:
www.bezieldverbandutrecht.nl
www.professorenmanifest.nl

