Activiteitenverslag Bezield Verband Utrecht over 2015
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van een drietal grote projecten:
1. Professorenmanifest
Onder de titel “Over het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in het
aartsbisdom Utrecht” heeft de initiatiefgroep Professorenmanifest in nauwe
samenwerking met Bezield Verband Utrecht een 2e manifest uitgebracht. Dit manifest
is, evenals de spraakmakende publicatie van Jozef Wissink (“De verwoesting van een
bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk”), een aanklacht tegen het catastrofale
beleid van kardinaal Eijk en een fel pleidooi voor het stimuleren in plaats van het
opheffen van lokale geloofsgemeenschappen. Het manifest is in maart aangeboden
aan de nuntius en verstuurd naar verschillende instanties binnen het Vaticaan.
(Kijk op: http://www.bezieldverbandutrecht.nl/index.php/professorenmanifest)
2. Noodkreet aan paus Franciscus
In november 2014 publiceerde kardinaal Eijk zijn toekomstvisie waarin hij voorzag
dat over ruim 10 jaar meer dan 300 kerken in het aartsbisdom gesloten zouden zijn
en het oorspronkelijk aantal van 325 parochies tot minder dan 20 fusieparochies zou
zijn teruggebracht. We hebben als Bezield Verband Utrecht het initiatief genomen om
een noodkreet te richten aan paus Franciscus die resulteerde in meer dan 12.500
steunbetuigingen uit meer dan 100 lokale geloofsgemeenschappen, en een golf van
publiciteit in een groot aantal landelijke en lokale media. De publicatie is eerst met
veel publiciteit op 1 april aangeboden aan kardinaal Eijk. Met een delegatie van 7
personen zijn wij eind april naar Rome geweest om onze noodkreet zo breed mogelijk
in het Vaticaan te verspreiden en zo dicht mogelijk bij de paus te krijgen. Van tevoren
hebben we een aantal exemplaren aan de pauselijke Nuntius in Den Haag
overhandigd, die deze met een begeleidende brief heeft doorgestuurd naar de
Congregatie van de Clerus, de Congregatie van de Bisschoppen en het
Staatssecrateriaat van de paus. In het Vaticaan zijn wij op verschillende plaatsen met
opmerkelijke openheid ontvangen door verschillende hoogwaardigheidsbekleders, en
onze publicaties zijn zowel direct als indirect op alle belangrijke plekken
terechtgekomen.
3. Paus toch naar Nederland?
“De deur is niet gesloten, het is niet onmogelijk. En nu Nederland een Argentijnse
koningin heeft, wie weet. Ik zou het zeker overwegen", antwoordt de paus in een
vraaggesprek met Straatnieuws, dat in samenwerking met Trouw tot stand kwam, en
in de Utrechtse daklozenkrant wordt gepubliceerd. Na ons initiatief in maart 2014
"Paus naar Nederland" waarin met 4.500 steunbetuigingen paus Franciscus werd
opgeroepen naar Nederland te komen was het erg stil geworden.

De reactie van kardinaal Eijk op deze opening: "Het is goed om te horen dat die deur
voor paus Franciscus niet gesloten is, maar dat wisten we feitelijk al. Van onze kant is
en blijft paus Franciscus welkom, mocht het wel een keer in alle agenda's passen."
De paus biedt een opening, uit opinieonderzoek van vorig jaar bleek al dat er massale
belangstelling zou zijn voor een pausbezoek. Wel 3 of 4 Arena’s vol! En de paus is
alleen maar populairder geworden. Bisschop Punt van Haarlem had de
voorbereidingen al bijna rond, evenals de financiering.
In de dagen voor de bisschoppenconferentie van 10 november 2015 hebben wij een
open brief gestuurd aan de bisschoppen waar ook in een aantal media aandacht is
gegeven. Bovendien zijn na onze oproep een groot aantal brieven gestuurd om de
bisschoppen er toe te bewegen de paus toch uit te nodigen.
Al de grootscheepse landelijke publiciteit en het enthousiasme van gelovigen heeft er
echter niet toe geleid dat de bisschoppenconferentie besloten heeft een officiële
uitnodiging aan de paus te sturen. De bisschoppen "blijven in gesprek" daarover.
Misschien toch een kleine opening ten opzicht van de duidelijke afwijzing van
anderhalf jaar geleden toen de bisschoppen verklaarden een uitnodiging "niet
opportuun te achten"?
4. Bijeenkomst 7 februari 2015 “Wij gaan door”
over het voortbestaan van je lokale geloofsgemeenschap tegen de druk van het
bisschoppelijk kerksluitingsbeleid
Onder deze titel kwamen afgelopen zaterdag zo’n 100 deelnemers uit meer dan 25
van de ca. 300 geloofsgemeenschappen in het aartsbisdom Utrecht die op de
nominatie staan om opgeheven te worden door het beleid van kardinaal Eijk in wat in
de media al genoemd werd een verzetsbijeenkomst. In de afgelopen weken is steeds
duidelijker geworden Het rigoureuze centralisatie- en kerksluitingsbeleid van
kardinaal Eijk heeft catastrofale gevolgen: meer dan 300 kerkgebouwen gesloten (ca.
95%) en evenzovele lokale geloofsgemeenschappen opgeheven. Dus ook de nog
vitale. Of het klopt dat er een “ongekende machtsstrijd binnen de rooms-katholieke
kerk” (AD 6-2-2015) gaande is, laten we maar in midden. In de bijeenkomst was er
in elk geval sprake van grote verontwaardiging en van een enorme strijdvaardigheid.
5. Enkele cijfers


Overleg initiatiefgroep Professorenmanifest: 14 keer



Bestuursoverleg: 17 keer



Bijeenkomsten kerngroep: 2 keer



Nieuwsbrieven Bezield Verband Utrecht: 8 keer



Nieuwsbrieven Paus naar Nederland: 4 keer



E-mailberichten naar kerngroep van ca. 160 sympathisanten: 18 keer



Kontakten
o

N.a.v. Noodkreet aan de paus: ruim 3.200

o

N.a.v. 2e Professorenmanifest : ruim 300



o

N.a.v. Paus naar Nederland: ruim 1.250

o

E-mailkontakten met mensen uit lokale geloofsgemeenschappen (meeste
uit aartsbisdom, vervolgens uit bisdom den Bosch, bisdom Haarlem en
overige bisdommen): bijna 1750

o

Bezoeken aan lokale geloofsgemeenschappen: 17

o

Directe ondersteuning van lokale geloofsgemeenschappen (w.o.
beroepsprocedure tegen kerksluiting van Brummen): 23

o

Door ons georganiseerde bijeenkomsten bij lokale
geloofsgemeenschappen: 7

o

Gesprekken met bestuur VPW-Nederland, beroepsvereniging van RKpastores: 2

o

Gesprekken met pastoors, pastores en (afgevaardigden van)
parochiebesturen: 9

o

Kontakten met gelieerde organisaties (o.a. Mariënburg, 2of3Bijeen, Bezield
Verband Vlaanderen): 12

Publiciteit en artikelen in de media
o

Trouw: 17

o

De Volkskrant: 8

o

NRC: 6

o

Telegraaf: 12

o

Bijdrage aan radio- en tv-uitzendingen:11

o

Regionale media: 9

Breukelen, maart 2016
Ad de Groot

