Brief van Anton Veldman, Nijverdal aan paus Franciscus 24 augustus 2015
Zijne Heiligheid Paus Franciscus,
Ik wilde u nogmaals een brief schrijven over de ontwikkeling van de kerk in Nederland.
Het kerk bezoek in de Nederlandse kerken loopt de laatste jaren enorm terug.
De jongeren komen niet meer in de kerk.
Het is alleen maar een paar oudere mensen, zoals wij, die in de kerk komen. (de grijze
golf)
Op scholen wordt bijna geen godsdienst onderwijs meer gegeven.
Ze hebben wel het predicaat R.K. voor de schoolnaam staan, maar verder wordt er niets
aan gedaan.
Ook zijne Eminentie kardinaal W. Eijk wil bijna alle kerken die financieel niet
levensvatbaar zijn, sluiten in Nederland.
Hij wil maar een paar parochies (clusters) open houden in ons aartsbisdom Utrecht.
Dus mensen moeten veel verder reizen om naar de kerk te gaan.
Als oudere mensen verder moeten reizen, komen jongeren al helemaal niet meer in de
kerk.
De leiders van de kerk moeten de jongeren het zo aantrekkelijk mogelijk maken,om ze
weer in de kerk te krijgen.( ouderen ook).
En niet met een opgestoken vinger zeggen,dit mag niet en dat mag niet!
En jongeren zijn onze toekomst.
Ik heb zijne Eminentie kardinaal W. Eijk al verschillende keren een brief geschreven,over
de
Situatie in de Nederlandse kerk, maar ik kreeg nooit een antwoord terug.
Ik vind het schandalig dat hij mij niet serieus neemt.
Zo ga je niet met mensen om, vind ik.
Kunt u mij helpen om de kerk in Nederland een nieuw leven in te blazen om zo de
jongeren te stimuleren om weer naar de kerk te gaan en deel te nemen aan onze geloof
gemeenschappen.
De jongeren moeten meer aangetrokken worden door een moderner wijze van het geloof
te beleven. bv. De sociaal media of een moderner vorm van geloof beleven.
De jongeren willen niet meer het geijkte van vroeger, bv. een Latijnse mis.
De jongeren willen een vlotte kerkdienst en niet een saaie.
Heilige Vader zou binnen 1 a 2 jaar een keer naar Nederland willen komen,om de kerk in
Nederland weer uit het dal te trekken.
Als het zo doorgaat met de sluitingen van de kerken,en de jongeren er niet meer bij te
betrekken,is er over 10 a 20 jaar niets meer over van kerk en geloof en katholicisme.
Heilige Vader als u wilt kom binnen kort eens naar Nederland. please, please, please.
Met een nederige groet,
Anton Veldman.
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Holland

