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Eminentie,

Als trouwe zondagse kerkganger (al meer dan 65 jaren) en krachtens het ontvangen doopsel
mede verantwoordelijke, voel ik mij geroepen U als direct verantwoordelijk bisschop in
kennis te brengen van de deplorabele situatie in de z. Titus Brandsma Parochie te
Wageningen, in het bijzonder wat betreft de in 2010 verplicht gefuseerde locale
geloofgemeenschap van St. Bernulphus te Oosterbeek.
In minder dan één halfjaar tijd hebben zich twee grote veranderingen bij de geloofsbeleving
van de Oosterbeekse parochianen ( in meerderheid ouderen ) voorgedaan, met tot gevolg dat
vele locale geloofsgenoten naar verluidt zich genoodzaakt voelen ernstig te overwegen
definitief af te haken en hun eigen weg al dan niet elders te zoeken.
De tot heden nog financieel gezonde en levensvatbare geloofgemeenschap van St.Bernulphus
te Oosterbeek met zijn vele actieve vrijwilligers dreigt nu spoedig te vervallen tot een
vroegtijdig dood element in het R.K. kerkgebeuren in Nederland.
Als hoofdoorzaken van deze uiterst treurige toekomstverwachting kan worden genoemd de
volgende twee besluiten van het kerkbestuur:
( 1 ) Het in september 2014 genomen besluit om het aantal zondagse vieringen in
het locale kerkgebouw te Oosterbeek te halveren tot slechts één dienst per twee weken
met hooguit één Eucharistie viering per maand.
( 2 ) Het eenzijdige besluit om met ingang van 1 januari 2015 te stoppen met de
decennia lange financiële beloning van de in dienst zijnde dirigent en organist van de
beide R.K. kerkkoren te Oosterbeek.
Omdat bij het laatste dictaat tevens is verordineerd vooral geen fondsen van buiten te
verwerven voor de realisering van een passende honorering van de bestaande vakmusici,
wiens vakmanschap de leden van de beide koren als onontbeerlijk achten bij de uitvoering
van hoogwaardige kerkmuziek, hebben deze twee zangkoren noodgedwongen na hun
respectabele levensperiode van 45 respectievelijk 150 jaren moeten besluiten om met ingang
van 1 januari 2015 hun verenigingen op te heffen en hun zangactiviteiten te beëindigen,

omdat aansluiting bij eventueel andere nieuw op te richten parochiekoren op meer dan 30 km
afstand voor vele oudere zangers niet als een reële oplossing wordt gezien.
Als gevolg van de twee voornoemde feiten is de betreurenswaardige toekomstverwachting dat
naast een naderende snelle afbraak van het bestaande sociaal kerkelijk netwerk van meer dan
honderd koorleden plus hun traditionele aanhang en vele andere vrijwilligers, ook de nodige
financiële kerkbijdragen uit Oosterbeek naar de hoofdparochie in Wageningen razendsnel en
drastisch zullen afnemen, wat bij het eertijds genomen onzalige besluit van het kerkbestuur
waarschijnlijk nooit de bedoeling zal zijn geweest maar in de praktijk wel als zodanig gaat
uitpakken!
Helaas heeft de Oosterbeekse geloofgemeenschap domme pech gehad, dat ze door de
gedwongen fusies uit het verleden zijn ingedeeld in het uiterste randgebied van de nieuwe
parochieregio op meer dan 30 kilometer verwijderd van de hoofdkerk te Wageningen, die tot
nu toe alle voorrang krijgt en neemt ten koste van de overige locale gemeenschappen.

Kort samengevat kan worden geconcludeerd dat het vanuit kerkbestuur vigerende verbod
op een eigenhandige betaling van vakmusici (dirigent en organist) voor het noodzakelijk
leiden en begeleiden van de beide kerkkoren in de St.Bernulphuskerk te Oosterbeek, een
averechtse werking uitoefent op de verdere levensvatbaarheid van deze locale
geloofgemeenschap, enerzijds door het vertrek van vele vrijwilligers, koorzangers en hun
aanhang en anderzijds door een naar verwachting desastreuze reductie van de financiële
kerkbijdragen naar de centrale parochiekas te Wageningen.
Met deze brief spreek ik desondanks toch nog de hoop uit dat Uwe Eminentie begrip heeft
voor de huidige penibele situatie waarin de Oosterbeekse geloofgemeenschap is komen te
verkeren en dat U mogelijk spoedig passende maatregelen wilt treffen voor de redding van
deze locale R.K. kerkgemeenschap van een naderende en voortijdige definitieve ondergang.
Dit verzoek aan U wordt gedaan door een zeer ernstig verontrust lid van de Oosterbeekse
R.K. kerkgemeenschap St. Bernulphus (eertijds Uw voorganger als bisschop van Utrecht).
Met vriendelijk groet,
G.M.L.M. van de Wiel
Oosterbeek

