
                                

Reactie op Toekomstvisie van kardinaal Eijk 

 
 
De toekomst visie van kardinaal Eijk over de katholiek kerk in het aartsbisdom 
heeft niet alleen veel aandacht gekregen in de regionale en landelijke pers maar 
ook tot onrust geleid bij vele parochianen. De onrust en zorgen werden versterkt 
door de kritische brief van Jozef Wissink, emeritus hoogleraar praktische 
theologie van de  universiteit Tilburg met als titel “De verwoesting van een 
bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk”.  
 
We kunnen ons voorstellen dat door de veelheid van soms tegenstrijdige 
informatie vele parochianen moeite hebben om de essentie van de visie van de 
kardinaal  helder te krijgen. Met deze brief doen het pastoraal team en het 
parochiebestuur een poging om duidelijkheid te scheppen en vanuit hun ervaring 
op de visie te reageren. 
 
Het bestuur onderschrijft de analyse van kardinaal Eijk dat onze kerk zich in een 
krimp bevindt, de kerkelijke populatie vergrijst en de financiële situatie mede als 
gevolg hiervan verslechtert. Uitgaande van deze analyse verwacht kardinaal Eijk 
dat in het aartsbisdom er nog ongeveer twintig samenwerkende parochies met 
naar alle waarschijnlijkheid een kerkgebouw zullen overblijven.  Deze parochies 
beschikken over een pastoor, onbezoldigde diakens en, afhankelijk van de 
financiële middelen, enige pastoraal werk(st)ers en daarnaast vele betrokken en 
geschoolde vrijwilligers. 
Voor de goede orde merken we op, dat kardinaal Eijk niet zegt niet dat hij deze 
situatie wil, maar voorziet als wij niets doen. 
 
De samenwerking van parochies zoals de kardinaal voor ogen heeft  is in onze 
regio reeds tot stand gekomen. Sinds 1 juni 2013 werken de parochies van de H. 
Geest, de HH. Jacobus & Johannes en de Goede Herder samen en faciliteren één 
pastoraal team. 
Na een wat moeizame start gaat de samenwerking  steeds meer vruchten 
afwerpen. Hierbij denken we o.a. aan de stappen die genomen zijn wat betreft 
het liturgisch rooster en vooral  aan het inmiddels verschenen pastoraal 
beleidsplan 2015-2018.  
In zijn huidige samenstelling bestaat het pastorale team uit de pastoor, een 
priester en vijf pastoraal werk(st)ers.  Het bestuur verwacht niet dat er de 
komende jaren veranderingen komen in de kwantitatieve samenstelling van het 
team. 
 
Het pastoraal team en het  parochiebestuur voelen geen druk vanuit de visie van 
kardinaal Eijk om kerken te sluiten. Het besluit of en welke kerken gesloten 
worden ligt in eerste instantie bij het bestuur zelf. Op grond van de pastorale 
visie en de financiële mogelijkheden van de parochie doet zij een voordracht aan 
de aartsbisschop over welke kerken men wil behouden en welke men aan de 
goddelijke eredienst wil onttrekken. De Aartsbisschop dient zijn goedkeuring te 
geven aan deze voorstellen alvorens tot onttrekking aan de eredienst en 



vervolgens herbestemming kan worden overgegaan. Het moge duidelijk zijn dat 
het de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur is om als goede 
rentmeesters maatregelen te nemen om tot een robuuste en sluitende exploitatie 
te komen. 
 
In de april 2013 gepresenteerde “Toekomstvisie 2020” heeft het parochiebestuur 
van de Goede Herder haar gebouwenbeleid uiteengezet. Het beleid omvatte het 
voornemen tot sluiting van twee van de zes kerken t.w. de H. Hart/Paus 
Joanneskerk en de Raphael-Exoduskerk. Inmiddels is de eerste kerk aan de 
eredienst onttrokken en is de kerk verkocht aan de Syrisch Orthodoxe Mor Augin 
kerk. De parochianen van de H.Hart/Paus Joannes geloofsgemeenschap hebben 
een nieuw thuis gevonden in de overige geloofsgemeenschappen. De plannen 
voor de Raphael – Exoduskerk zijn inmiddels gewijzigd. Hier wordt nu ingezet op 
verkoop van de kerk aan de Chaldese Heilige Apostel Thomas parochie. De kerk 
moet hierbij niet aan de goddelijke eredienst worden onttrokken hetgeen de 
mogelijkheid biedt om de kerk terug te huren voor gebruik door de 
geloofsgemeenschap. 
Het bestuur ging in zijn Toekomstvisie uit van een tijdshorizon tot 2020 en als 
dusdanig staat het gebouwenbeleid nog steeds overeind. Weliswaar dient te 
worden vermeld dat we  geen sluitende begroting voor 2015 hebben kunnen 
opstellen. In eerste instantie zijn nu een aantal besparingsprojecten uitgezet en 
daarnaast zullen we in 2015 een update van de toekomstvisie maken. 
 

In zijn nota schildert kardinaal Eijk ook het toekomstig  pastorale beleid. Deze 
onderdelen van zijn toekomstvisie hebben jammer genoeg minder aandacht in de 
pers gekregen. Hij beschrijft een drieslag in het pastorale beleid van de 
parochies. : kerntaken, nabijheid en innovatief pastoraat. Degenen die de 
informatiebijeenkomsten over het pastoraal beleid 2015-2018 in onze drie 
parochies hebben bijgewoond of het plan hebben gelezen zullen deze drieslag 
zeker herkennen. In het beleidsplan 2015-2018 komen deze elementen aan de 
orde en worden verder uitgewerkt. Het pastoraal beleidsplan is integraal terug te 
vinden op de websites van de parochies. 
In de toekomst zal een parochie steeds minder territoriaal bepaald worden maar 
steeds meer het karakter krijgen van een netwerkgemeenschap van actieve en 
geëngageerde gelovigen met een of meerder plekken van samenkomst. Het 
tekort aan beroepskrachten en vrijwilligers moet opgevangen worden door over 
de grenzen van de geloofsgemeenschappen heen te kijken en na te gaan waar 
en hoe de krachten gebundeld kunnen worden. De eigen identiteit van een 
geloofsgemeenschap hoeft hierbij niet verloren te gaan. Het pastorale team zal 
de geloofsgemeenschappen ondersteunen bij deze omslag en zich daarbij laten 
leiden door de sterke en zwakke kanten van de geloofsgemeenschappen en de 
vitaliteit die ze zelf kunnen opbrengen. 
 
Samenvattend: Hoe de toekomstige parochie er uit komt te zien hebben we 
grotendeels zelf in de hand. Indien we de inkomsten op peil kunnen houden - en 
dan vooral de opbrengst van de actie Kerkbalans -  is er geen sprake van 
verdere kerksluitingen en zal de bezetting van het pastorale team op het huidige 
peil blijven. Door meer samen te werken kunnen de kwaliteiten en de krachten 
van onze vrijwilligers breder ingezet worden en kunnen we veel behouden van 
wat we nu doen. Het pastorale team zal dit proces ondersteunen. 



M.a.w. de toekomst bepalen we zelf. Laat ons vooral niet vervallen in 
doemscenario’s maar de uitdaging om ook in de toekomst levende 
geloofsgemeenschappen te houden aangaan.  
 
 
Pastoraal team en bestuur van De Goede Herder parochie 

 

 


