Reacties bij ondersteuning petitie – 6 (t/m 25 februari 2015)
Omdat ik naar eer en geweten niet anders kan. Guus Pels
Vitale geloofsgemeenschapen mogen niet worden opgeheven. Als er geen prirsters zijn
zullen daarvoor opgeleide leken kunnen voorgaan in de vieringen. Als het bisdom Utrecht
het financiëel moeilijk heeft mogen ze niet het geld weghalen bij vitale geloofsgemeenschapen en hun kerken verkopen. De kerken zijn van de geloofsgemeenschappen.
A. Roelofs, Oldenzaal
Reeds lange tijd zien wij door het bisdom afbraak plegen van de parochies in Haarlem. Pastor
wordt ontslagen. We moeten ons alleen aan de regels houden (zoals het vroeger was) het
gaat niet meer om de mens. W.G.
Het bisdom is alleen bezig met afbraak van de kerk. Het gaat om de regels, zoals deze
vroeger waren. Het bisdom heeft gezegd, dat men liever 50 mensen in de kerk heeft zitten,
die het geloof aanhangen en beleven zoals het 50 jaar geleden was, een sacramentele kerk,
dan 200 die het geloof beleven vanuit hun menszijn. A.G.
Wij zien een steeds groter terugloop van kerkgangers omdat wij niet op onze eigen manier
samen kerk mogen zijn. Onze geloofsgemeenschap wordt ontwricht door regels en
veranderingen, opgelegd door de bisschop. Er is geen ruimte meer kreativiteit. Ria Jongejan,
Haarlem
Wij hebben al een fusie achter de rug. Die is ons niet goed bevallen. Moet dat nu echt nog
een keer? Moeten we straks werkelijk 15 km reizen om naar de kerk te kunnen? Wat als je
geen auto rijdt... Boven alles: het is niet nodig. Als het om de financiën gaat: Kunnen we
geen kerkgebouwen delen met onze protestantse buren? Ingrid Hovelynck, De Bilt
Ik onderschrijf deze noodkreet en ben het van harte eens met de reactie van Jozef Wissink
op de Adventsbrief van kardinaal Eijk. G.Th.A. van Hoof o.s.a.
Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap met ontzettend veel vrijwilligers. Silvolde is
finacieel nog een gezonde parochie, jongeren zetten zich in en hebben frisse en goede
idééen én een prachtige kerk, notabene ook nog een bedevaartplaats[Bedrukte Moeder
Gods van Varsseveld] Het plan om onze kerk te sluiten is in een woord gezegd “Schandalig”.
De ziel halen ze zo uit ons dorp en onze geloofsgemeenschap. Drukt Mgr.Eijk dit toch door
dan haakt bij ons 95 procent van de gelovigen af en staan de pastores mede door
inkomstenverlies heel snel op straat en laten we hopen Mgr.Eijk ook. Met vervroegd
pensioen gaan zou een zegen zijn voor ons Bisdom. Kan hij de eer ook nog aan zichzelf
houden. Wim Veenhuizen
Ons hart gaat uit naar een gemeenschap als de onze met ruimte voor iedereen, ook met
aandacht voor de armen onder ons in onze stad we willen er zijn voor elkaar en anderen. Het
is een "warme" kerkgemeenschap, met ook aandacht naar buiten. Hr. en Mw. Nypels, Zwolle

Ik vind het jammer dat emeriti en pastorale werkers op een zijspoor worden gezet. Zij geven
zoveel passie en inspiratie. P.W.
Ik steun uit naam van mijn ouders. Mijn ouders komen van oorsprong uit de St.Martinus
parochie in Wehl. Mijn moeder zingt bij het dames/heren koor in Nieuw-Wehl. Mijn vader
gaat iedere zondag naar de kerk waar op dat moment een dienst is. Een sluiting van deze
kerken zou beteken dat mijn vader die niet meer in machte is grote afstanden te rijden ivm
een ongeneeselijke ziekte. Niet meer naar de kerk kan gaan. Of mijn moeder naar haar koor
kan brengen. de samenvoeging van de parochies tot een parochie heeft al veel onrust en
verdriet gezorgd bij mijn ouders. R.V.
Als dirigent van het liturgisch kerkkoor vind ik het jammer dat de liederen van Huub
Oosterhuis niet meer gezongen mogen worden. Het huidige aanbod van Berne Heeswijk is
beperkt en sterk herhalend. S. van Eck, Hoonhorst
Ik verwacht van een priester,'dus ook de kardinaal, dat hij een parochiaan/ mens centraal
steltt en dat die mens serieus genomen wordt en in besluitvormingen daadwerkelijk
betrokken wordt als het over kerksluitingen gaat, Wettten enregels zijn m.i. een middel geen
doel, ook in de kerk. L.E.-S.
Ik vrees voor het verdwijnen van de Katholieke Kerk in Nederland.Het zou een groot verlies
voor mij zijn als mijn kerk opgeheven wordt. M.M.
Onze kerk heeft een waardevolle bijdrage in ons dorp. Bovendien is de parochie financieel
gezond. Waarom dan sluiten? A.T.
Ik ben voor deze noodkreet, want de kerk heeft nog steeds een grote waarde in de
samenlevingen in de kleine kernen. Door die kerken (samenkomstplekken) te sluiten raak je
de samenhang in de kernen kwijt. Hierdoor raken ook meer mensen hun geloof kwijt. Je kon
het al zien toen de parochies samengevoegd werden, maar bij sluiting van de kerken wordt
het alleen maar erger. Vaak is het beter om een andere koers te varen en in deze tijd te
evangeliseren met meer erom heen, dan het ouderwetse wat nu te vaak gebeurt.
Gerhard Kosters, Enter
Ik wil niet dat alle kerken worden gesloten, die voldoende middelen hebben. A.F. Galama
Ik zou graag een herder in ons bisdom zien die zijn weiden en stallen koestert. H.P.
Ontmoeting, communicatie en saamhorigheid zijn van van vitaal belang en gaan verloren in
grotere eenheden. Kerk zijn is niet meer mogelijk, tenzij in schuilkerken. Wim Verhoeven,
Lithoijen
Het geloven moet onder de mensen blijven, laten we daar geloven waar mensen samen
willen komen, en niet kunstmatig mensen naar 1 huis dwingen om zo te laten lijken dat we
nog met velen zijn. We verliezen op deze manier meer mensen dan dat we erbij krijgen.
Erik Hafkemeijer, Veldhoven

Wij hebben een mooie en hechte parochiegemeenschap die er zijn voor elkaar in goede en
slechte dagen. Dit willen we heel graag zo houden!!! Toon en Johanna Ploegmakers,
Lithoijen
Veel geloofsgemeenschappen kunnen het nog wel redden! En de nog vele senioren worden
zo maar buitengesloten o.a. door het verdere reizen. We moeten juist evangeliseren, niet
afbreken! C.d.G. te U.
Als vice-voorzitter van het PB steun ik van harte deze noodkreet. Bij de rondgang langs onze
7 geloofsgemeenschappen merk ik dat de noodkreet daar ook zo beleefd wordt.
1400 jaar lang zijn missionarissen en gelovigen bezig geweest het geloof te verbreiden,
gemeenschappen te stichten en kerken te bouwen. Het kan toch niet waar zijn dat een
bisschop dit proces in een paar jaar dwangmatig wil teniet doen? M.T. Peter, Oldenzaal
Een kerk hoort in een kleine gemeenschap als Deurningen. De kerk in Deurningen is
financieel zeer gezond , dus waarom dicht? H.G.
Wij zijn tot nu toe een actieve en levende parochie die er alles aan wil doen om niet
opgeslokt te worden door de fusie parochie. Van onze parochianen zullen maar weinigen
naar de fusiekerk gaan. Er valt dan in een kleine gemeenschap heel veel weg! T.B.
Zoveel gebouwen: nee, onbetaalbaar. Maar wel lokale geloofsgemeenschappen steunen. De
gemeenschap is het uitgangspunt, niet de gewijde hotemetoot. mgr. Eijk, recht in de leer tot
het uiterste. Ware hij niet rooms maar moslim, we zouden zeggen dat hij radicaliseert.
H. Heemskerk, Haarlem
Ik ga naar de kerk om daar verbondenheid te voelen met mensen uit mijn
dorp/geloofsgemeenschap. En rij niet naar een priester drie dorpen verder om daar tussen
mensen te gaan zitten die ik niet ken. Hoe kan ik me verbonden voelen met mensen die
vreemden voor me zijn? Via werkgroepen wil ik me best inzetten voor mijn eigen
geloofsgemeenschap, maar niet voor onbekenden. E.S.
Wat in eeuwen is opgebouwd, verpietert in enkele jaren. Juist in deze tijd heeft de kerk meer
bestaansrecht dan ooit. Om te voorkomen dat er over 50 jaar missionarissen naar Nederland
moeten komen. Is het goed om nu nog eens goed na te denken hoe je de boodschap dichter
bij de gelovigen kan brengen en breng zelf in praktijk wat je de gelovigen voorhoud. De Paus
is in Nederland meer dan welkom. H.
We moeten onze katholieke gemeenschappen enthousismeren en bemoedigen door
positieve boodschappen te brengen. Cor Adema
Wij zijn een bloeiende parochie. Goede financiële basis. Zeer veel vrijwilligers. Kerk onlangs
voor € 1,2 miljoen gerestaureerd. Zeer goede financiële bijdrage van onze paochianen dmv
vrijwillige bijdrage en kerkbalans. Kerkbezoek van gemiddeld 24% wekelijks. Goede pastorale
bezetting. Rien Kasbergen, Lithoijen

De leiding van de RK geloosgemeenschap ziet alles te donker in. B. Steggink, Deurningen
Het is de doodsteek voor de geloofsgemeenschappen in de dorpen, maar ook in de steden.
De gelovigen zullen massaal afhaken. De tijd van dwingen is al lang voorbij. We moeten
elkaar zoeken en met elkaar in gesprek. Alleen wanneer we oog hebben voor elkaar, zijn we
in staat de huidige problemen op te lossen. Dit geldt voor iedereen die de RK kerk een goed
hart toedraagt, Kardinaal, Bisschop en alle andere gelovigen. Martin Meulenkamp, Zaandam
Wij zijn een vitale geloofsgemeenschap die zichzelf financieel kan bedruipen.Desondanks wil
het parochiebestuur onze kerk verkopen. Anneke Platvoet, Hengelo
Een lokale geloofsgemeenschap is helemaal kerk, al is zij niet de hele kerk.
T. Harmsen, Bennekom
Ik ben het volledig eens met de stelling dat het sluiten van kerken de plaatselijke
gemeenschappen doodt en dat het grootste gedeelte van de gelovigen de kerk de rug toe zal
keren. J. Willink
Het is belangrijk om de katholieke kerk levend en dicht bij de mens te houden. A.vd.S.
De manier waarop de kerk van bovenuit wordt gedicteerd staat me niet aan. H. Wansink
Ik steun de mening van de schrijvers van het professorenmanifest en Prof. Wissink in het
bijzonder dat het Aartsbisdom olv bischop Eijk te weinig missionair is en tekort schiet in het
aanspreken en positief religieus inspireren van de gewone gelovigen, die het in deze van
onzekerheden tijd lastig hebben. Het bisschoppelijk beleid zou een bron moeten zijn voor
religieuze inspiratie en ondersteuning. In plaats van tot steun is het beleid van de tering naar
de nering zetten een bron voor ergernis over materiele kwesties. En zo neemt 'het slijk der
aarde' de overhand. H. van Schaik
De kerk in Maartensdijk moet blijven. Ze vervult zo een belangrijke functie binnen de
gemeenschap. Absoluut voorbeeld van een levende gemeenschap. M. Jeurissen
Het wordt tijd dat er acties komen! De katholieke kerk is geen orgaan dat van bovenaf
instructies moet krijgen hoe wij kerk moeten zijn. Die kerk , dat zijn wij zelf! Onze
parochiekerk De Goede Herder is 2 jaar geleden ook gesloten. Th. F.
Kerksluitingen mogen niet verordend worden door de kerkleiding. Kerken zijn eigendom van
de parochie en alleen indien de gelovigen zelf besluiten om hun kerk te sluiten om redenen
van bijvoorbeeld 'te weinig financiële draagkracht is dat geoorloofd. De bisschoppen dienen
de luisteren naar de gelovigen en niet kerksluitingen op te leggen. De bisschoppen zijn erg
star. Ze moeten meer toegeeflijk worden ook wat betreft de wijze van het vieren in de kerk.
Jezus was er voor der mensen en dat in tegenstelling tot de meeste leiders in de kerk van
Nederland. H.W.

Zorg en verdriet omdat straks veel mensen niet meer met stads- of dorpsgenoten vieringen
kunnen hebben in hun eigen, zo vertrouwde gemeenschap. Het waarschijnlijke tekort aan
priesters in de nabije toekomst is wel een probleem maar is daar geen andere oplossing voor
te vinden? En.... al kan er dan geen Eucharistieviering meer zijn, samen vierend bij de Heer
zijn in gebed is toch ook een reden om de kerken open te behouden... M.H.
Binnen het volk van God hier bij ons in Nederland zijn er veel mensen die de roepstem
gehoord hebben en door hun activiteiten mee willen werken aan het samen kerk zijn.
Ontneem ons niet die gelegenheid en laten er plekken- gebouwen bestaan om samen te
vieren. Priesters, diakens, pastoraal werkenden en leken voorgangers zijn als het zout der
aarde en licht van de wereld onmisbaar in ons leven naar God toe. Jacqueline van Breemen
Het bisdom breekt alleen maar af. Weinig gewijde personen, heel veel zeer toegewijde
personen die al jaren lang de geloofsgemeenschap overeind houden. Drogen de financiële
bronnen op, zoek nieuwe wegen want uiteindelijk komt het geld bij de geloofsgemeenschap
vandaan. Van een gezond lichaam verwijder je geen ledematen. De maatschappij verandert,
dus de gelovige ook. Geef de mensen een richtsnoer, de materiële kant kunnen leken heel
goed zelf. W.J.
Een locale geloofsgemeenschap waar een priester maar eens in de zoveel weken voorgaat
draagt meer bij dan een eucharistisch centrum met elke week een priester. D. Goense
De geloofsgemeenschap in de wijk Zuid-berghuizen in Oldenzaal is een zeer hechte
gemeenschap, met ca. 220 vrijwilligers en een financieel gezonde kerk. Kerk viert dit jaar
haar 60-jarig jubileum. Sluiting 1 februari 2016. Diny en André Hesselink, Oldenzaal
Indien er lokaal geen mogelijkheid meer is om gezamenlijk te vieren zal de
geloofsgemeenschap uiteen vallen. P. van den Hoven, Breukelen
Kerken sluiten uit geldgebrek.Het terug lopen van den mensen naar de kerk. Er wordt zo
onzorgvuldig omgegaan met de gewone mens. Hele gemeentes hebben vroeger en nu krom
gelegen voor hun kerk. Het luisteren en zorgen voor de oudere mens wordt haast niet
gehoord.Er straalt ook geen liefde uit de houding van vele priesters. De sluiting van kerken
heeft vele gevolgen en doet pijn, maar kerkkoren , ouderenbonden die vaak aangesloten en
afhankelijk zijn van deze gebouwen moeten maar ander onderkomens zoeken. Ik begrijp het
niet en met mij velen. Dan wordt er gezegd: er komen te weinig mensen in de kerk. Zou het
ook niet aan de houding van de geestelijke liggen? Ik ben geen expert en wil alleen zeggen:
"stop de sluiting van kerken en gebouwen, voor al in kleine dorpen..” Ik protesteer, maar
weet ook niet wat ik er aan kan veranderen. Trees van den Bovenkamp-Kosterman,
Glanerbrug
Mijn eigen parochie is dichtbij, niet 20 km verderop. Hier ken ik de hechte gemeenschap.
Eerder nog zal ik me aansluiten bij de plaatselijke protestantse kerk, dan naar een verder
weg gelegen zg. eucharsitisch centrum. E. Hondius-Schoots, Bilthoven

Ik woon in een dorp met een van oorsprong RK geloofgemeenschap. Meer vrijwillegers dan
kekrgangers op zondag. Kerk is door parochianen betaald. Dus met je vingers vanaf blijven.
Het zuur van een eik hebben we niet nodig. Hij is mooi om te zien, maar er groeit weing
goeds onder. Gerrit van Bekkum
Ik vind het van belang dat vieringen op bereikbare plaatsen gehouden kunnen worden en
niet op tientallen kilometers afstand van woonplaatsen. Desnoods op andere plekken dan
kerken, bijvoorbeeld in multifunctionele gebouwen. J.C.M. Dunselman
Veel succes, alles komt in beweging. Dat is alleen maar goed.
Fransiscus heeft denk ik de eerste stap gezet, nu nog doordringen tot aan de kardinalen
(macht), zodat het volk, de gelovigen er ook wat aan heeft! M.G.
Op deze manier worden nu nog vitale geloofsgemeenschappen opgeheven. Wij willen blijven
vieren en dichtbij de mensen van onze geloofsgemeenschap blijven. Wij denken al een hele
tijd na over herbestemming van ons kerkgebouw met een plek om elkaar te ontmoeten en
met elkaar te vieren. H.J.M. Olde Scholtenhuis
Ik ben zeer verontrust over de manier waarop kardinaal Eijk omgaat met de parochies en de
mensen die zich er voor meer dan 100 % voor inzetten om de parochie levend te houden,
help ons. H.J.M. Heetkamp, Luttenberg
Ooit dit citaat bij Amnesty gelezen: Wist je dat vele zandkorrels tezamen een hele zee
kunnen tegenhouden? N. Hondius, Bilthoven
Het is een fictie te denken dat de gelovigen naar de eucharitische centra gaan. Als de
dorpskerk gesloten wordt betekent dat voor 80% dat ze verloren schapen worden. De weg
die kardinaal Eijk bewandelt is een doodlopende weg. J.B.
De kerk zou het hart van een gemeenschap kunnen zijn. Wanneer kerken worden samen
gevoegd, verdwijnt het hart uit de kerk. Het hart is het bezielde verband dat mensen met
elkaar voelen, doordat ze samen hun geloof verdiepen en vorm geven. Die band verdwijnt
wanneer lokale kerken verdwijnen. In de Sint Maartenskerk in Maartensdijk worden al jaren
vieringen (Woord- en Communievieringen, zelfs Oecumenische vieringen) voorbereid door
de geloofsgemeenschap zelf en waar lekenvoorgangers + pastoraal werkers voorgaan. Ik
vind dit zo waardevol, dat ik bewust voor deze gemeenschap kies… die dus nu dreigt te gaan
verdwijnen, terwijl ze een voorbeeld zou kunnen zijn voor een nieuwe vorm van kerk zijn!!!
In de ogen van aartsbisschop Eijk komt dit de kwaliteit van geloven niet ten goede en dienen
er voornamelijk eucharistievieringen te worden verzorgd waar alleen priesters in mogen
voorgaan. Die visie deel ik pertinent niet. Integendeel! C. Coppen
Vanwege de vele kerksluitingen. Door de houding van van Eik jaagt hij de mensen uit de
kerk. Hij begrijpt niet wat er onder de mensen leeft. Het priesterambt is mooi en belangrijk
voor de gelovigen, maar de opleiding is te star, en het celibaat is een beperking.vandaar de
weinige "roepingen". J.G.M.Keet, Hattem

Vele geloofsgemeenschappen zijn zeer betrokken en actief, ook zonder priester, we moeten
ten koste van alles deze gemeenschappen in stand houden. Als de kerken in onze dorpen
sluiten is het afgelopen, mensen gaan niet naar omliggende plaatsen om daar hun geloof te
beleven. De vieringen in onze kerken worden goed bezocht en worden als zeer waardevol
ervaren, dat mag niet zomaar stoppen !! We moeten er samen de moed inhouden.
T.t.H. te A.
Binnen grote geloofsgemeenschappen moet het toch mogelijk kunnen zijn in de huidige tijd
om gelovigen enige ruimte te bieden om hun geloof in de weg van Jezus Christus met
bepaalde vrijheden te laten invullen? Alleen dan zal zijn er misschien nog kansen voor de
toekomst van de rk-kerk in Nederland. De weg die nu gekozen wordt is een garantie dat over
10 tot 20 jaar iedereen volledig heeft afgehaakt van de rk-kerk en eucharistievieringen in de
gewenste heel traditionele vorm waarschijinlijk niet meer nodig zullen zijn. Alle dogma's uit
het verleden in ere herstellen en alle nieuwe , meer moderne initiatieven gewoon verbieden
of verwerpen, is een ramp voor de katholieke kerk in Nederland... Geef mensen de ruimte,
kies voor meer moderne bestuurscultuur. Ga voor initiatieven en kies daarbij ook ruimtes
waar ook jonge mensen zich misschien enigszins kunnen thuis voelen en houdt dus zeker
niet vast aan al die oude, mooie, maar niet functionele en bijna vergane glorie uit het
verleden. Ik hoop dat de nu ingezette aanpak in Nederland nog gestuit kan worden voor het
te laat is. P. de Meijer, Veldhoven
Onze kerk in IJsselmuiden wordt naar alle waarschijnlijkheid gesloten, en dat willen wij niet.
M. Grobbee
Geheel eens met deze noodkreet. E. Hondius, Bilthoven
De plaatselijke geloofsgemeenschap is het hart van de kerk. Ook zonder eucharistie of
priester of kerkgebouw kunnen we bijeen komen, bidden en zingen, en diaconaal actief zijn.
Enige waardering daarvoor en ondersteuning daarvan vanuit de kerkleiding is fijn, maar niet
noodzakelijk. We zullen het zelf, samen, moeten oppakken. E. Gerritsen, Nijmegen
Ik zie de toekomst angstvallig in met de besluitvorming van deze Kardinaal. Bovendien is er
geen plaats voor communicatie. B. Huis in’t Veld, Maarssen
Onze geloofsgemeenschap H. Nicolaas behoort tot de Parochie Paus Johannes XXlll. De
Geloofsgemeenschap is springlevend met veel vrijwilligers. De kerk is in 1964 tot stand
gekomen met inzet van heel veel parochianen die daar (financieel) aan hebben bijgedragen.
Dat dreigt ons door het beleid van het Aartsbisdom zonder goed overleg te worden
afgenomen. Veel parochianen zullen zich niet thuis voelen in het grote geheel en steeds
minder deelnemen aan de vele activiteten. Einde van een hechte gemeenschap waar zorg is
voor iedereen die dat nodig heeft. Harry Zeelen
Deze man is niet geschikt voor zijn functie,hij jaagt de mensen de kerk uit!!! Als je alleen al
ziet hoe hij met mijn zwager is omgegaan. Hij weigert nogsteeds hem een hand te geven! Is
dat een leider van de kerk?! N. Huis in ’t Veld

Ik woon weliswaar niet in het aartsbisdom Utrecht, maar ik zie met lede ogen aan wat daar
gebeurt: hoe nota bene een kerkleider daar de kerk aan het afbreken is. AFSCHUWELIJK!!! Ik
hoor ook van veel mensen die ik ken hoe meedogenloos het regime daar is. Kortom, ik ben
geheel solidair met jullie actie. K.J. te R.
Het lijkt er op dat slechts kille, economische redenen de Nederlandse katholieke kerk
besturen. Eerst werd 60-70er jaren denken om zeep geholpen. Nu nog rest een autoritair
top-down management, zonder enige warmte en gespeend van ook maar een greintje
sociaal gevoel. J. van der Steen
Ik ben zeer bezorgd over de wijze, waarop kardinaal Eijk meent leiding te moeten geven aan
het aartsbisdom. Hij luistert absoluut niet naar wat de gelovigen bezig houdt, is niet
pastoraal en voert niet uit wat paus Franciscus zou willen, n.l. vitale geloofsgemeenschappen
ondersteunen, waar priesters naar deze geloofsgemeenschappen gaan i.p.v. gelovigen naar
de priester. Daarnaast gaat hij het overleg uit de weg, is niet bereid om b.v. met BVU of
Professorenmanifest om de tafel te gaan. Hij is naar mijn mening zeer dictatoriaal bezig. Dit
blijkt wel uit het feit hoe hij via zijn secondanten denkt over prof. dr. Wissink en de 93
emeriti. Dit is toch wel heel laag bij de grond en hoort niet thuis in een christelijke kerk.
G. Oude Avenhuis, Langeveen
Ook wij zijn zeer bezorgd over het beleid en de houding van de kerkleiding t.o.v. de
parochianen. Moge het voorbeeld van paus Franciscus de ogen van deze hardliners openen.
M.H.
geen woorden voor de "tyrannie van de hierarchie" waar het gaat om wetten en
voorschriften en niet meer om mensen. Deze "club" is begonnen met de zoon van een
timmerman die gewone vissers als maten koos..... Het verdriet mij zeer! R.S.
Ik ga naar de kerk in een oecumenische gemeenschap waar met veel liefde een bloeiende
gemeente van katholieken en protestanten is opgericht. De oecumene heeft moeite om
zichzelf in stand te houden door de maatregelen die van Eijck neemt. Zoals het stoppen van
de opleiding voor pastoraal werkers in het Bisdom Utrecht. Hij is het zicht op de realiteit
mijns inziens volledig kwijt. N.B.
SInds 1 januari 2015 is onze pastorale eenheid Berghem(4 parochies) samengevoegd met de
parochie in Oss. Wij vrezen dat binnenkort 3 van deze kerken in de dorpen gesloten gaan
worden. En onze hulpbisschop vindt het geen enkel probleem als er b.v. een Jumbo in
gehuisvest zou worden. Te triest voor woorden. En uit reacties lees ik dat mensen naar
Andre Dupuy geschreven hebben, dat hebben wij ook gedaan en deze man kan alleen
antwoorden dat we het beleid van de bisschop moeten volgen. Dus daar heb je ook niets
aan. We zien ook wel dat het kerkbezoek terug loopt, maar je zou als priester daarop juist
moeten inspringen en jonge mensen weer proberen te inspireren voor het geloof. Dat
gebeurt nu helemaal niet meer en daar ligt een grote taak voor de priesters. Onbegrijpelijk
wat hier in Nederland gebeurt. Ik hoop echt dat onze Paus heel snel in gaat grijpen. A.v.S.

Als parochiebestuurder maak ik me grote zorgen over het voorgestane bisdombeleid. Als
bestuur willen wij onze vitale geloofsgemeenschappen behouden. Benoemd door de
bisschop worden wij geacht het bisdombeleid uit te voeren. Dit staat haaks op elkaar. We
worden hierdoor als bestuurder in een soort spagaat gedreven. T.L.
Een vitale kerk zonder financiele en personele problemen sluiten. Nee nooit! Het is toch niet
de schuld van de parochie dat er geen priesters meer zijn. N.H.
Mgr. Eijk is nu niet goed bezig. Geld generen over de hoofden van de in het verleden
betaalde kerkbijdragen van de gelovigen. Is geld voor Ned Kath Kerk belangrijker dan de leer
van Christus? Of is veiligstellen van Zijn Toekomst belangrijker. Kerbijdrage gaat nu naar
Missionarissen ons bekend. T.V.
Een dorp zonder kerk en geloofsgemeenschap is een kille gemeenschap. T.B.
Mensen moeten eigen geloofsleven en beleven in eigen hand kunnen houden. Gerdy Struik
Geloofsgemeenschap moet met elkaar kunnen overleggen hoe ze vorm en gestalte willen
geven aan hun geloofsbeleving in eigen kerk. Boeb van der Hoorn
Velen haken af. Voel geen enkele emotie van de bisschop bij de sluiting van onze kerk.
Jammer dat men het zakelijk heeft opgelost. Vele vooral ouderen zijn hiervan de dupe !!!!!
A. Jorna, Ede
Wij willen in onze eigen vertrouwde omgeving naar de kerk gaan. Senioren kunnen, vanwege
vervoer en slechte gezondheid, niet naar een andere plaats naar de kerk. Ik heb het gevoel
dat de kerk ( geloof ) mij wordt afgenomen!! V.S.
Ik ben uiterst bezorgd. We raken onze plek kwijt waar wij met elkaar vieren. We raken de
plek kwijt waar we over ons geloof kunnen spreken; maar ook de plek waar we de
gebedsviering kunnen doen; waar we met elkaar samenkomen; waar we elkaar kunnen
ontmoeten; afscheid van iemand kunnen nemen, troosten etc. F.C.
Ook ik maak mij grote zorgen over de sluitingsdrift van kerken door kardinaal Eijk.
M.H.M. Verheij - Smeets, Bilthoven
Het bisdom laten de mensen in de kou staan. B.V.
Met de opmerkingen van de kardinaal wordt elk initiatief gedood; een leider moet inspireren
en positief vooruitkijken. W.J.K.
Mensen hebben elkaar nodig, daarom heet zoiets een samenleving. Als je wilt dat de
mensen goede dingen doen, goede keuzes maken, het goede voorbeeld geven, dan moet je
die samenleving stimuleren en inspireren, door te faciliteren. Tenslotte: wat Eijk doet is 'selffull-filling prophecy'. Dit draagt op geen enkele manier bij aan een betere samenleving.
Clara Boer

Kerk gesloten en geld verdwenen naar het bisdom en beloofde aanpassing met
multifuncionele ruimte na 2 jaar nog steeds niet gerealiseerd. H.M. van der Lugt, Ede
Er komen heel veel mensen in de kou te staan. Het is al begonnen met het aanwijzen van
eucharistische centra. In de praktijk gaan de meeste mensen daar niet naar toe. Je voelt je
daar ook niet thuis. We willen graag een plek houden in ons eigen dorp. L.vd.H.
De boodschap van Jezus is volgens mij dat iedereen welkom is, heb je naaste lief en help
elkaar. Het beleid van het bisdom is radicaal anders. De sociale functie die een
geloofsgemeenschap heeft, verdwijnt, en daarmee het hart van de kerk! Dieptriest dat de
bisschop zo ver van het echte leven af staat! M.B.
Door het aantal geloofsgemeenschappen alleen te laten afhangen van het aantal priesters is
voor de Nederlandse situatie pure zelfverloochening . De kerkleiding stuurt met dit beleid
zelf de gelovigen de kerk uit! A.A. Peeters, Bilthoven
Het kàn niet zo zijn dat een kerk, waar veel vrijwilligers zijn en die goed "draait" uit het hart
van de gemeenschap wordt gehaald. Mensen willen de eigen kerkklok horen luiden, naar
hun eigen vertrouwde kerk kunnen gaan en NIET eerst een half uur of langer met de auto of
erger openbaarvervoer moeten reizen om naar de kerk te kunnen. Idem voor kinderen die
een goede voorbereiding voor hun eerste communie of vormsel willen en ook de
tussentijdse catechese willen volgen. Op deze manier wordt dit "Gods"onmogelijk gemaakt!
M.A.M. te B.
Mensen geven aan elkaar het geloof door, voeden elkaar op in geloofsontwikkeling. Hoe
minder ruimte (letterlijk en figuurlijk) er is om geloof te beleven en uit te dragen, hoe meer
het verloren zal raken. Ontwikkeling van het geloof is iets waar steeds aan gewerkt zal
moeten blijven worden. Daar is een (vertrouwde) plek voor nodig om elkaar te blijven
vinden, om met elkaar in gesprek te blijven en om elkaar te blijven inspireren.
Annelies Werner
In het Bisdom waaronder wij vallen, is er ook sprake van een compleet gebrek aan hoop en
visie voor de toekomst. Ook ontbreekt het aan enige professionaliteit hoe om te gaan met
het kerkelijk OG en financien, terwijl deze mensen wel gewoon betaald worden om hun
werk goed te doen. Het is tijd dat de Paus een grote schoonmaak houdt en zoals de jezuieten
betaamt de bisschoppen niet alleen aanspreekt op geloof maar ook op hun professionaliteit.
Er is bij ons in de parochie fin. deskundigheid en visie voor de toekomst maar helaas wordt
daar niet naar geluisterd. A.A. te A.
Het gaat om de gemeenschap van mensen en niet om regels van boven af opgelegd. M.H.
Het gaat altijd om mensen, mensen die gelovig gevoed willen worden, mensen die hongerig
zijn naar spiritualiteit, mensen die hun zoektocht naar hun lieve God dat graag en het liefst
veilig binnen hun eigen geloofsgemeenschap kunnen vinden. Jan Willem Verwaaijen,
Maarssenbroek

Onze kerk wordt gesloten tbv een andere oude kerk die moet worden opgeknapt dat doet
ontzettend zeer! J.H.
Hoewel ik niet in het bisdom Utrecht woon, ben ik bang, dat veel van Utrecht ons voorland
is. Bovendien leef ik mee met de dappere “Utrechtenaren". Trees Krans
De katholieke kerk moet openstaan voor vernieuwend vieren. Alles wijst erop dat het
precies de andere kant opgaat. Als een gevoelloze dictator kiest Eijk zijn eigen koers.
Doodeng. Hij moet gestopt worden. Isabel van Beckum
Ik kan mij voorstellen dat er kerken gesloten moeten worden, maar zoiets mag en kan alleen
gebeuren in nauwe samenspraak met de leden van de parochie. Aan de voet van de
kerkelijke hiërarchie - en alleen daar - leeft de kerk zoals Jezus die ooit heeft bedoeld! Mijn
wens: dat de RK-kerk een voorbeeld neemt aan de wijze waarop de PKN thans haar oor te
luister legt bij haar leden. Maarten van Boekel
Een van bovenaf geleide kerk is anno 2015 een volstrekt achterhaalde zaak.Theologisch
klopt het al helemaal niet, als we uit gaan van het feit, dat Christus ruimte gaf aan mensen
om op hun wijze inhoud te geven aan hun spiritualiteit. Kernwoorden bij hem waren: Liefde,
vrede en gerechtigheid.Het beleid van de bisschop Eyk heeft niets van doen met de bijbelse
kernwaarden. Ik betwijfel dan ook of je deze man nog een christen kunt blijven noemen. Zelf
gaat deze man voorbij aan de herinneringswoorden van Christus en is er slechts een
geselecteerd gezelschap van heren, die Christus mogen herdenken in de symbolen van
brood en wijn. Want symbolen zijn het, niet meer en niet minder. En als je zo denkt, loop je
het risico uit de kerk te worden gegooid. Ook bij mij begint de gedachtenpost te vatten om
niets meer van doen te willen hebben met deze kerk, die haar leden treft door gemeenschap
uit te willen bannen. En ik dacht altijd dat dit zo essentieel was. Reeuwert Tromp, Baarn
De lokale gemeenschap waarbij 'we samen onderweg zijn' wordt uit elkaar gerukt. De
eucharistie wordt verheven boven het herderschap en het er voor elkaar zijn! Y.S.
In het Vaticaan moet men weten dat er in Nederland door de kerkleiding pogingen
ondernomen worden om geloofsgemeenschappen af te breken en het kerkbezoek sterk te
verminderen. A.B.
Door het sluiten van zoveel kerken wordt het voor heel veel mensen onmogelijk om naar de
kerk te gaan i.v.m. Bereikbaarheid. Ook motiveert het jonge mensen niet omdat ze niet even
een kerk kunnen binnenlopen en een kaarsje op te steken, terwijl ik denk dat kinderen toch
geprikkeld worden om dan ook eens verder te kijken in de kerk. Op de scholen wordt ook
minder aandacht besteed aan geloofszaken van de Katholieke Kerk doordat er minder
katholieke leerlingen op de scholen zitten. Het is jammer dat er bloeiende
kerkgemeenschappen worden gesloten. A.d.J.
Er moet nieuwe inspiratie komen in plaats van afbraak. Maar vooral niet in hokjes denken
maar open staan naar anderen. Z.

Onze gemeenschap is een levende gemeenschap en indien het beleid wat soepeler wordt
(zodat er ook andere vieringen dan alleen de katholieke viering mogelijk zouden kunnen zijn,
en andere "festiviteiten" - denk hierbij aan de World Press Photo!! - mogen worden
gehouden onze gemeenschap weer springlevend kan gaan worden!! M. Evers
Ik steun van harte die oproep. Als lid van de Protestantse gemeente in Biddinghuizen en veel
samen werkt met de Bonifatius Parochie, hun zorgen deelt. Ontzettend jammer dat
Kardinaal van Eijk zo star is in zijn denken en niet de soepelheid toont die eigen is aan de
oproep van Jezus in evangeliën! Door zijn starre beleid mag je hopen dat andere
bisschoppen zoals Mgr. De Korte en Wiertz op hem invloed moge hebben. Gods zegen en
wijsheid in dit belangrijke werk. Wim Kapteijn
In de "Noodkreet" is duidelijk aangegeven dat met de door Kardinaal Eijk uitgezette harde
lijn die "rücksichtslos" wordt uitgevoerd, het einde van de Nederlandse Kerkprovincie in
zicht komt. De wijze waarop e.e.a. wordt uitgevoerd zet erg veel kwaad bloed bij de
locatieraden en de leden van de geloofsgemeenschappen. Het gaat immers om hun
geloofsgemeenschappen die worden opgeheven en dat alleen vanwege het (verwachte)
tekort aan priesters. Waarom kan niet, net als in missiegebieden, een priester niet eens in de
1,5 of 2 maanden voorgaan en in de resterende tijd worden voorgegaan door vaan
uitstekend werk leverende vrijwilligers? Kardinaal Eijk kijkt niet naar wat nog wel mogelijk is.
met name waar het om de (erg) vitale geloofsgemeenschappen. Daarbij komt dat, althans zo
wordt dat binnen geloofsgemeenschappen ervaren, parochiebesturen gedwongen worden
de harde lijn van Kardinaal Eijk te volgen, willen zij niet van doen krijgen met overplaatsing
of ontslag, Het Parochiebestuur van de H. Plechelmus te Oldenzaal wekt de indruk open te
staan voor gesprekken en overleg. De ervaring leert dat mails niet beantwoord worden en
dat, als er al een overleg is, er sprake is van een soort eenrichtingverkeer. Op in dat
overleggen gestelde vragen komt geen antwoord, ook niet als het Parochiebestuur zegt die
vragen mee te nemen en e.e.a. uit te zullen zoeken. Initiatieven vanuit de
geloofsgemeenschap worden gefrustreerd en met specifieke wensen van leden van de
geloofsgemeenschap (bijv. bij overlijden) wordt niet respectvol omgegaan. Hopelijk leidt de
"Noodkreet"-actie er toe dat Kardinaal Eijk zijn beleid op korte termijn bijstelt en tot inkeer
komt. Het kan en mag niet zo zijn dat straks de herders op het droge staan en dat de
schaapjes buiten blijven en aan hun lot worden overgelaten. H.V.
Onverzettelijke kardinaal, die onterecht en onervaren handelt en ALLES KAPOT maakt.
Priesters-overige pastores/diakens etc. moeten het veld ruimen en de parochianen moeten
straks per taxi of helkopter naar een verafgelegen Kerk, dat hooguit door een paar idioten
zal worden gedaan. Ir. H.J. ten Berge, Oldenzaal
De kerk dat zijn 'WIJ gelovige gemeenschappen van de gezamenlijke lokale kerken " in
samenspraak geïnspireerd en gestimuleerd' door onze ambtsdragers, gezondenen,
apostelen. A.H.
Wij voelen ons lam geslagen. H.K.

Het door een bisdom onder druk zetten van parochiebesturen om van dat parochiebestuur
een gewenst besluit (fuseren van geloofsgemeenschappen, aan de eredienst onttrekken van
een kerkgebouw) op straffe van vervanging af te dwingen, wordt niet alleen in het bisdom
Utrecht gepraktiseerd! A.P.M. van Slingerland, Leiden
Als gelovigen verliezen wij het fysieke 'centrum', dat geestelijk symbool staat voor Chrisutus
als ons levenscentrum. Indien wij het fysieke centrum in de vorm van het kerkgebouw
mogen behouden zal dat helpen een christelijke gemeenschap te blijven. J.H. te A.
De wijze van het door de kardinaal opleggen van zijn wil is niet van deze tijd en heeft een
negatief effect op de toch al kleiner wordende groep betrokken gelovigen. W.J.
Vertrouwen in de toekomst en in vitale geloofsgemeenschappen vraagt om ingrijpen van de
paus; de bisschop luistert niet. Ger Krabbe, Lonneker
Ook in Veldhoven worden 5 van de 6 kerken gesloten. Aanvankelijke argument financiën
geldt niet voor onze parochie, dus is het argument van de bisschop nu dat dit de enige
manier is om één geloofsgemeenschap te worden!! Janny Stevens
Kerken zijn gebouwen waar mensen in naam van God SAMENkomen om te bidden, te
vieren, te treuren, elkaar te steunen en te inspireren. Dat kan in vele vormen, met en zonder
priester. Het is te betreuren dat er in Nederland, specifiek in het Aartsbisdom Utrecht, in
feite op aangestuurd wordt dat alles verdwijnt met uitzondering van de eucharistieviering
met de priester als voorganger voor het front van de heilige rest. Zonder enige afbreuk te
willen doen aan de waarde van de eucharistie, moet toch beseft kunnen worden dat er vele
wegen naar Rome c.q. de hemel leiden. Maar nee, een gebedsviering of een oecumenische
dienst, zij worden door kardinaal Eijk niet als waardevol gezien, in ieder geval niet als
waardevol genoeg. Bij hoogtijdagen worden katholieken geacht de eucharistie te vieren in
een eucharistisch centrum; kerken waar geen eucharistie kan zijn, moeten gesloten blijven
Onder het mom van financiële onhaalbaarheid zullen de komende jaren talloze kerken
worden gesloten als de kardinaal zijn beleid doorvoert. Dit wordt extra wrang als je bedenkt
dat er in het Aartsbisdom wel geld is voor de Salvatorparochie in de Utrechtse binnenstad.
De Catharinakathedraal is kort geleden voor miljoenen gerestaureerd en de tweede kerk van
deze parochie, de Augustinuskerk, wordt binnenkort voor miljoenen opgeknapt. Ten minste
één van deze twee zou gezien het aantal parochianen dat er regelmatig komt, met een
gerust hart afgestoten kunnen worden. Beste Paus Franciscus, Sta ons toe op een veelvoud
van manieren God te eren, te aanbidden, te zoeken en te vinden, samen, gewijd en niet
gewijd, man, vrouw, jongere en kind. Stop de Farizeeën van onze tijd, degenen die
gevoelloos en star, met het gelijk van de letter van de wet aan hun kant onze
geloofsbeleving onmogelijk proberen te maken. Help ons Nederlanders. Oprecht God zoeken
en eren kan immers op geen enkele manier verkeerd zijn? A.C.F.Vergeer-Eerkens, Utrecht
Voor het behoud van onze kleine, maar zeer actieve gemeenschap. Met name om onze
kinderen alle facetten van het geloof (dus ook een eigen kerk en geloofsgemeenschap) aan
te kunnen blijven bieden, zodat geloven laagdrempelig en zo compleet mogelijk blijft voor
iedereen in de toekomst. Debbie van Montfoort, Biddinghuizen

Jezus van Nazareth heeft leerlingen om zich heen verzameld. Zijn leerlingen hebben deze
beweging voortgezet: bijeenkomen als liefdesgemeenschap, breken en delen als bij het
laatste avondmaal. Er was nog geen sprake van priesters of bisschoppen!!
G.M.J.A. Schlatmann, em.priester
De vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen heeft zwaar te lijden onder de
centraliseeende beslissingen van de bisschop en zal steeds verder afkalven terwijl goede
mogelijkheden voorhanden zijn om lokaal present te te blijven als een beetje durf getoond
wordt bij het aanwenden van creatieve mogelijkheden en de bisschop wat meer meeleeft
met het welzijn en de inzet van de gelovigen. Hij laat ze gewoon in de kou staan.
Onbarmhartig, onevangelische en schandelijk. Jan Olimulder, Arnhem
"Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden", zegt
Jezus (Mattheus 18:20). De Eucharistie is iets moois, het is een geschenk, maar het is geen
voorwaarde voor de aanwezigheid van Jezus. Dat is wat ik geloof. Is de kerk er voor de
mensen, of zijn de mensen er voor de kerk? Wat mij betreft is de kerk er voor de mensen, en
staan het samen (verenigd) zijn en het samen delen - in Naam en aanwezigheid van Christus
- centraal. De Eucharistie kan dit samen zijn zeker verrijken, maar belangrijker is nabijheid
(van de andere gelovigen, van de pastor of de pastoraal werker, van de kerk, en natuurlijk
van Jezus Christus, maar voor dat laatste zijn twee mensen die in Zijn Naam bijeen zijn dus al
voldoende zegt Jezus zelf). Dat is wat ik geloof. En daarom ben ik er voor om zoveel mogelijk
lokale geloofsgemeenschappen in stand te houden, ook als dit betekent dat daardoor velen
niet wekelijks aanwezig zullen zijn bij de Eucharistie. I.J. te W.
Onze geloofsgemeenschap bruist van leven en mag niet verloren gaan. De priester is er voor
de gelovigen en voor het verspreiden van het Evangelie (oftewel voor het uitbreiden van de
Kerk); wat nu gebeurt is daarmee in strijd. E.v.B.
Ik ben mijn kerk, St.Maarten, te Maartensdijk, opgenomen na lang niet meer in de kerk te
zijn geweest. Het voelde als een warm bad, een liefhebbende en warme mantel om mij
heen. Dit wil ik niet missen door een kerksluiting. E.S.
Voor het behoud van de lokale geloofsgemeenschappen is sluiten van kerken desastreus.
N.K.
Het wordt ons heel moeilijk gemaakt om als katholiek jong gezin, de kinderen op te voeden
met de zondagse kerkgang. Katholiek opvoeden kan tot op zekere hoogte thuis maar een
wekelijks bezoek aan de kerk hoort er volgens ons bij. R. Burm- van den Berg, Ijsselmuiden
Als missionaris van het heilig Hart ben ik bekend met pastoraat in diaspiora- of
missiegebieden. Onze missionarissen trokken rond van dorp naar dorp om de sacramenten
te bedienen. Ze noemden zichzelf wel eens: reiziger in sacramenten. Ben Bergen msc
Wij, veel mannen en vrouwen die alleen zijn, missen straks het samen zijn na de kerkdienst.
Dat sociale contact hebben wij nodig. C.A.W .Vermeer

Het sluiten van kerken zal, zoals in de nieuwsbrief van het " Bezield verband" is vermeld tot
gevolg hebben dat vitale geloofsgemeenschappen zullen verdwijnen. H.P.
Ik vind het zeer noodzakelijk, dat de eigen geloofsgemeenschappen blijven bestaan. Zonder
een eigen plek in de woonomgeving om gezamenlijk het geloof te beleven, zullen steeds
meer gelovigen afhaken en zal de katholieke kerk in Nederland uitsterven, omdat men zich
niet meer betrokken zal voelen bij een parochie op afstand. Onze geloofsgemeenschap is
deel van de gefuseerde Martha en Maria parochie met 9 kerken. Om de andere
geloofsgemeenschappen te leren kennen hebben wij tot nu toe in 8 van de 9 kerken missen
bijgewoond. Hoe aangenaam enkele ervaringen ook waren, bij onze eigen
geloofsgemeenschap voelden wij ons echt thuis en betrokken, waardoor wij gestimuleerd
worden om te blijven komen en lid te blijven van deze gemeenschap. C.S. te B.
De Buitenkerk is een onderdeel van ons sociale en godsdienstige leven. Eeuwen lang is daar
de eucharistie gevierd en hangt er een wolk van mystiek en gebed van allen die ons zijn
voorgegaan. Dit mogen we niet weggooien! Cornelis Rook, Kampen
De tweespalt en de onzekerheid die dit beleid veroorzaakt is voor mij als vrijwilliger van de
geloofsgemeenschap geboorte van Johannes de Doper in Montfoort een extra grote
belasting. Wij hebben een enthousiaste groep mensen die zich betrokken voelen bij de
gemeenschap. De steeds weer betuttelende regeltjes die via via mensen boos maken. Soms
berusten ze op niets, maar worden ze opgeblazen en daardoor veel stof doen opwaaien. De
nieuwe pastoor van de Drieenheid is voor vele ook angstig. Het is iemand van Rolduc.
Persoonlijk ben ik open en eerlijk tegen hem, en geloof dat hij daar ook blij mee is. Hij heeft
gezegd dat hij niet komt om te veranderen. Voor hem is het beleid van Eijk ook
beangstigend, want hij wordt ook in de gaten gehouden. Positief was ook dat hij het stuk van
Jozef Wissinck op de website van onze parochie wilde. Wat ik graag wil is dat toegeruste
vrijwilligers serieus worden genomen door Eijk. Gerard Vendrig
Kwaad, omdat aan ons leken niet is medegedeeld dat er financiële problemen waren en niet
is gevraagd om suggesties hoe deze opgelost zouden kunnen worden. J.P. te A.
Ik vind dat de parochianen dragers zijn van hun gemeenschap en dat ze samen daar vorm en
inhoud aan mogen geven. Margriet te Morsche
Als kerken sluiten, wordt voor de geloofsgemeenschap de slagader doorgesneden, ritueel
slachten ........, maar wel met dodelijke afloop! Walter Rovers
Het is belangrijk dat de plaatselijke geloofsgemeenschappen blijven bestaan, dat er een plek
is om samen te vieren. Een geloofsgemeenschap is van zeer groot belang, juist in deze tijd. Er
voor elkaar zijn. L.V.
Onze eigen parochie wordt door de starre houding van "Den Bosch" gedwongen te fuseren,
terwijl wij zelf al bezig waren en zijn met een kleiner verband. Er wordt niet geluisterd,
alleen maar over ons heen beslist! A.G. Tijssen
Het is heel triest dat er kennelijk geen discussie mogelijk is met de kardinaal. O.B.

