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Verslag informatieavond Bernulphuskerk, Oosterbeek, d.d. 5 september 2019 

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Start: 20.00 uur 

Er zijn ongeveer 80 aanwezigen. 

Er is besloten dat de Bernulphuskerk op termijn gesloten zal worden. Er zal een toekomstvisie 

gepresenteerd worden en er komt een vragenronde. De vragen en antwoorden zullen op de website 

geplaatst worden. 

Mevrouw Molleke Willems houdt een inleiding.  

Inleiding informatie avond over toekomst van de locaties 5 september 2019 

“Allemaal heel welkom.  

 

Voordat het parochiebestuur aan de hand een aantal sheets informatie gaat geven over de toekomst 

van parochie en kerkgebouwen en wij daarna met elkaar aan de praat gaan, wil ik – ter inleiding -  

even teruggaan naar begin van dit jaar. 16 januari om precies te zijn.  

Die avond was er hier ook een informatie bijeenkomst over de toekomst en het gebouwenplan. Aan 

het einde van die avond kregen wij als locatie de opdracht om na te denken over gedachten en 

voorstellen voor de toekomst van Oosterbeek. Duidelijk daarbij was:  de kerk als geheel in stand 

houden is geen optie voor de toekomst: minder bezoekers, minder geld en te weinig  voorgangers!  

Kort na deze avond is een klankborgroep van parochianen gestart; zij hebben een aantal actiepunten 

geformuleerd en uitgevoerd.  Een daarvan was contact en overleg met onze buren, Overdal 

onderdeel van stichting Vilente,  want zowel Overdal als de Bernulphuskerk staan op een kruispunt 

op weg naar een nieuwe toekomst. 

Vanaf april was er in die periode  ook veel  aandacht voor het eeuwfeest van de kruiswegstaties van 

Jan Toorop, onlosmakelijk verbonden met onze kerk. Dat gaf veel enthousiasme en een positieve 

impuls aan onze locatie en de vele vrijwilligers. Een prachtig boek is er gemaakt en een mooie 

PowerPoint over de kruiswegstaties, en daarnaast extra activiteiten. Als gemeenschap waren we 

samen betrokken en actief. Dat voelt heel goed. 

Daarnaast ging het denken over de toekomst natuurlijk verder. Op advies van Jos Goossens hebben 

we in datzelfde voorjaar contact gezocht met de bestuurder van Vilente en dat bleek een goed idee!   

Als buren heb je aan elkaar te winnen, zo voelde dat.  



2 
 

Stichting Vilente wil op de plek van Overdal een mooie locatie realiseren voor WONEN – ZORG EN 

WELZIJN 

Locatie Oosterbeek/Bernulphus: wil graag een nieuwe bescheiden locatie realiseren  voor: 

SAMENKOMEN  rondom SPIRITUALITEIT, elkaar  INSPIREREN  –  VIEREN –    OMZIEN NAAR ELKAAR   –   

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Dan moet je elkaar toch  kunnen vinden? En zo ontstond de intentie om 

samen na te denken, de serieuze intentie te hebben om het kerkgebouw te integreren in de nieuwe 

Vilente-plannen. 

Twee weken geleden ontvingen alle parochianen opnieuw  een brief van het Parochiebestuur, met 

herhaling van de bekende boodschap: gebouwen sluiten, minder inkomsten, minder bezoekers……   

De toonzetting was duidelijk net als de boodschap 3 kerken sluiten binnen afzienbare termijn. 

De brief gaf veel reacties, zeer verschillende  strijdbaar, schrik, creatief, maar ook de bereidheid tot 

direct financieel handelen door de kerk te willen kopen. Daarnaast is er gesproken met de stichting 

vrienden van de Bernulphus en ook zij staan positief achter het initiatief voor een gezamenlijk plan, 

inclusief de mogelijke financiële consequenties daarvan. 

Alles bijeen – denk ik -  is dat een goed vertrekpunt om nu samen met het Parochiebestuur na te 

denken en te spreken over:  BLOEIEN IN TIJDEN VAN KRIMP……………… 

Molleke Willems, voorzitter LR 

5 september 2019” 

Uitdaging: Bloeien in tijden van krimp 

De heer Verlinden stelt het parochiebestuur voor en vertelt hoe de avond zal verlopen. In de 
presentatie wordt de stand van zaken belicht zoals die op dit moment is, namelijk vermindering van 
het aantal kerkgebouwen en het aanpassen van de organisatie. Er is vanavond geen oplossing over 
hoe Oosterbeek er over vijf jaar uitziet.  

Pastoor Ten Have begint met een gebed alvorens de presentatie getoond wordt. 
 
De parochie is geconfronteerd met een terugloop in cijfers. Dat heeft pastorale consequenties. Het 
team is geleidelijk aan gekrompen.  
 
Dit is een mooie en speciale kerk met betrokken vrijwilligers. Het is de enige Bernulphuskerk in 
Nederland. Er wordt geprobeerd om enige spreiding te houden in de kerken en er is geprobeerd om 
Oosterbeek zo lang mogelijk in stand te kunnen houden vanwege de ligging. 
 
Het uitgangspunt is, Christus naar de mensen brengen en de mensen naar Christus. Katholieken zijn 
best verlegen in het uitdragen van het geloof. Vermindering van kerken betekent niet een 
vermindering van geloofsgemeenschappen, want het geloof is niet hetzelfde als een gebouw. De 
basis van een kerk is niet de gebakken stenen, maar de levende stenen en dat zijn wij.  
 
Deze presentatie gaat over drie punten. Hoe wordt een toekomstbestendige Titus Brandsma 

gerealiseerd. Als je het alleen als kleine club moet redden, dan heb je ook kans dat het uitsterft. 

Vanavond wordt geprobeerd mensen zich aan te laten melden om een commissie te vormen van 

parochianen. Daar komt een pastoraal teamlid bij. In de kerken die open blijven, kan ook niet alles 
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hetzelfde blijven. Er moet een omslagpunt komen die maakt dat er weer nieuw leven in de brouwerij 

komt. In dat overgangsproces komt een speciaal pastoraal ondersteuner vanuit het team voor de 

drie gemeenschappen waar het voornemen is om de kerk te sluiten. Voor Rhenen is dat Hans 

Lucassen, Guido Dieteren voor Oosterbeek en Henri ten Have voor Renkum. Op de achtergrond zijn 

de andere twee wel betrokken, dus als iemand niet aanwezig kan zijn, dan kan een ander inspringen.  

Deze presentatie gaat eigenlijk over drie punten. Pastoraal beleid bij gemeenschappen waarbij de 

kerk sluit, pastoraal beleid rondom de kerken die open blijven en het derde punt, revitalisatie van de 

parochie. Het eerste punt gaat over pastoraal beleid bij gemeenschappen waarbij de kerk sluit. Dat is 

het gespreksthema van vanavond. Wat zijn de wensen en de vragen van de lokale 

geloofsgemeenschap. Welke vormen van lokale gemeenschappen zijn mogelijk en hoe wordt een 

toekomstbestendige opbouw van de Titus Brandsma gerealiseerd. Hoe kan, in samenhang met de 

hele parochie, op bepaalde punten ook weer nieuw leven ingeblazen worden, zorgen dat er 

toekomst is en doorstroming. Als het allemaal met een klein clubje gerealiseerd moet worden, heb je 

ook kans dat het allemaal uitsterft. Hoe wordt het leven erin gehouden. 

Het is belangrijk dat mensen zich vanavond aanmelden voor een commissie van parochianen die het 

voortouw willen nemen in het nadenken over de toekomst. Daar komt een lid van een pastoraal 

team bij zitten. Die commissie moet natuurlijk ook weer geen clubje op zichzelf worden waar de rest 

van de gemeenschap zich niet bij betrokken voelt. Het is belangrijk dat die denkgroep, pastoraal 

teamlid en die groep parochianen ook communiceert naar de rest via de gebruikelijke kanalen zoals 

de TitusBreed, de website en informatieavonden zoals deze.  

In de kerken die open blijven kan ook niet alles hetzelfde blijven, want dan kun je eigenlijk 

vermoeden dat daar hetzelfde gaat gebeuren als in de kerken die al gesloten zijn. Er moet een 

cultuuromslag komen dat er weer nieuw leven in de brouwerij komt. Het boek “Als God renoveert” 

van priester James Mallon uit Canada geeft daarvoor goede aanwijzingen. Het geeft een meer 

spirituele gedachtenomslag maar ook kleine praktische dingen. Kerken die open blijven zijn niet meer 

de kerken van de dorpen, maar van de gehele Titus Brandsma. Nieuwkomers vallen vaak tussen wal 

en schip en worden niet in hun midden gesloten.  

Er zijn grote overeenkomsten met Canada. Er moet toch een soort cultuuromslag komen. De vraag 

zou moeten zijn wat je kan doen voor Jezus Christus. Hoe kan zijn boodschap meer eigen gemaakt 

worden, dus meer leren om over het geloof te praten. Cognitief is er vooruitgang geweest , maar qua 

geloofskennis en Bijbelkennis is men blijven steken in de basisschooltijd. Dit heeft allemaal te maken 

met het werken aan geestelijke vernieuwing. 

Doe dienstwerk waar je goed in bent. Dit klinkt logisch, maar vaak zitten vrijwilligers op klussen waar 

ze niet goed in zijn en wat ze niet leuk vinden.   

Mensen willen graag ergens bij horen, dus misschien moet daar meer mee gedaan worden. Een van 

de dingen die daarbij kan helpen is de Alphacursus. Verschillende parochies hebben daar erg veel 

succes mee en daarmee leven in de brouwerij kunnen brengen. Het laatste punt en ook meteen de 

lastigste is, de heilige geest ervaren. De geloofsbeleving zou meer ter sprake gebracht moeten 

worden. Hoe kun je dingen over het geloof zo delen dat je anderen daarmee inspireert. Dit is de 

richting waarin gedacht kan worden. Misschien zou er ook meer gestreefd moeten worden naar het 

vormen van kleine gemeenschappen, want dat is heel belangrijk.  
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Een van de aanwezigen vraagt of de kerk een monument is. Antwoord: ja, het is een gemeentelijk 

monument.  

Samen met de buren (Vilente) wordt gesproken over de mogelijkheden. Daar wordt ook tijd voor 

uitgetrokken. Een half jaar tot een jaar sowieso. Wanneer stopt het dan? Dat heeft ook te maken met 

de relatie, met de bestemming van het gebouw. Kerken leeg laten staan dat wil je ook niet, maar er is 

geen datum voor. Het vierde punt is, dat je wel ergens naartoe moet werken; er moet een stip aan 

de horizon staan. Grote reparaties worden niet meer gedaan. Nu is er nog wel genoeg 

vrijwilligersenergie, maar het is altijd maar een klein clubje die de kar trekt.  

Een aanwezige merkt op dat het verhaal van de pastoor heel mooi en inspirerend is. In het verhaal 

wordt de indruk gewekt energie te mobiliseren, maar het is duidelijk dat naar de afgrond gewerkt 

wordt. De pastoor licht toe dat het gevaar is dat alle energie gestoken wordt in de afscheid van het 

gebouw, maar dat is wel een gevaarlijke trigger. Het gaat om de geloofsbeleving ter plaatse en het 

gebouw kan daar een ondersteuning bij zijn. Maar het kan ook een blok aan het been zijn financieel 

gezien. Als mensen daardoor ineens niet meer gaan betalen, dan gaat het wel hard, want dan wordt 

het financiële probleem nog groter. Dan moet het bestuur daar heel snel op ageren. Het is een 

zoekproces hoe een goede toekomst aan het gebouw gegeven kan worden.   

Vragen: 

Een aanwezige merkt op dat zij door veel anderen benaderd is hoe de kerk financieel gesteund kan 
worden.  
De pastoor antwoordt dat met elkaar gekeken moet worden hoe het gebouw behouden kan blijven.  
 
Een aanwezige ziet het nog niet voor zich hoe het gebouw blijft bestaan in combinatie met Vilente.  
Antwoord: Vilente heeft ook behoefte aan ruimtes en zalen. Wellicht kan daar een combinatie in 
gevonden worden of  dat het voor bijeenkomsten gebruikt kan worden. Het is open en met elkaar 
wordt gekeken wat er gedaan kan worden en wat niet. De nieuwbouw van Vilente is wat rondom 
deze kerk gedaan wordt. De buitenkant van het gebouw is een monument, maar er wordt door een 
projectontwikkelaar naar gekeken. Vilente wil ook dat de plannen er eind van het jaar liggen. Er is 
tijdsdruk. Het bisdom zal er een stempel op moeten zetten wat hier bedacht wordt. Hoe beter het 
verhaal is, hoe meer kans er is om er wat moois van te maken. 

Een aanwezige vraagt wat er met de Toorop schilderijen gebeurt.  

Antwoord: als er bij de nieuwe bestemming ruimte voor is dan blijven ze hangen.  

 

Er wordt gevraagd of de diensten in de ontmoetingskerk in Doorwerth blijven?  

Antwoord: zolang mensen het willen blijven organiseren, dan blijft het doorgaan. 

 

Een aanwezige geeft aan ontzettend gecharmeerd te zijn van dit gebouw. Hij kan zich voorstellen dat 

Vilente dat ook is. Wat is het belang van Vilente om te gaan voor samenwerking? Zijn de gesprekken 

op basis op gelijkwaardigheid?  

Antwoord: twee buren hebben beide een uitdaging c.q. probleem. Dan is het heel handig om te 

kijken of je elkaar kunt versterken. Mevrouw Willems zegt dat er samen iets moois van gemaakt gaat 

worden. Dit is een prachtig gebouw en Vilente heeft meer geld, dus er is gelijkwaardigheid. Vilente is 

ook een partij en zij willen weten hoe de parochie erin zit, voordat zij vonden dat het bekend 

gemaakt kon worden. 
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Een aanwezige vraagt of er ook overleg is geweest met het bestuur van dit bisdom en of zij een 

strategie over deze situatie hebben.  

Antwoord: het bisdom zegt dat er lokaal wat bedacht moet worden en dan wordt ja of nee gezegd. 

Daar is de parochie vrij in. Het bisdom bepaalt niet welke kerk gesloten moet worden en dat geeft 

ook wel weer vrijheden. 

 

Een aanwezige vraagt van wie de kerk is.  

Antwoord: het is van de parochie. Je moet voor allerlei grote zaken wel toestemming van het bisdom 

hebben. Het geld en de staties zijn van de parochie en niet van het bisdom.  

 

Een aanwezige zegt dat de kerk zoveel mogelijk behouden moet blijven. Er kunnen ook andere 

partijen in deze gemeenschap die ook bij het overleg betrokken kunnen worden zoals: 

gemeenschappen, instellingen, stichtingen, zoals stichting Oase.  

Antwoord: deze suggestie wordt meegenomen. 

 

De heer Oebele van der Veen is protestant en is een vreemde eend in de bijt, want hij is predikant in 

de protestantse kerk, maar hij geeft aan een brief te hebben gekregen dat hij welkom is. De heer Van 

der Veen is voorzitter van de Raad van Kerken en vanuit die hoedanigheid wil hij wat zeggen. Hij zegt 

het inspirerend te hebben gevonden vanavond, maar dat hij niets gehoord heeft over de Oecumene. 

Het is jammer dat ruim vijfhonderd jaar geleden de kerken uit elkaar zijn gegaan. Misschien wordt 

het tijd dat de kerken wat meer naar elkaar toeschuiven. Is het niet tijd om met zijn allen naar de 

Bernulphuskerk te gaan? Er worden al wat activiteiten georganiseerd. Wat zou het mooi zijn om 

dichterbij elkaar te komen als gemeenschap en te kijken wat er mogelijk is om buiten vieringen om 

elkaar te ontmoeten en om dan te kijken wat de kerkgemeenschappen samen kunnen doen.  

Een aanwezige vraagt of de Raad van Kerken blijft bestaan na vijftig jaar.  

Antwoord: de Raad van Kerken is niet afhankelijk van gebouwen, dus er is geen reden waarom het 

niet zou kunnen blijven bestaan. 

 

Een aanwezige merkt op dat je als protestantse gemeenschap zonder iets te kunnen toezeggen, 

misschien met anderen samen elkaar toch in die sfeer elkaar te kunnen ontmoeten. Het is in ieder 

geval iets om over door te denken.  

Antwoord: dank voor deze mooie gedachte en het is een mooi en lief kerkje waar ooit Bernulphus 

pastoor was. Er kan nu geen antwoord op gegeven worden, maar daar kan altijd verder over 

gesproken worden. 

 

Een aanwezige geeft aan dat er zoveel afgestaan moet worden aan het bisdom. Is er inzage in de 

financiële jaarstukken?  

Antwoord: het jaarverslag staat op de website en daar staat een link van de jaarcijfers van het 

bisdom. Alle kerkgenootschappen publiceren de cijfers. In het bisdom Utrecht wordt 9% betaald en 

in het bisdom Roermond is het 16%. De rijke parochies betalen daar de armere parochies. In Utrecht 

moet iedere parochie het zelf uitzoeken. De protestante kerk heeft eenzelfde constructie. 

 

Een aanwezige vraagt of er overleg is geweest met de gemeente Renkum.  
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Antwoord: twee weken geleden is er contact geweest en daarover staat een stukje in de krant. De 

gemeente heeft een visie geschreven over het kerkgebouw. Het kerkgebouw blijft bestaan, maar er 

zijn geen plannen of steun. De heer Verlinden zegt dat het wel de lusten en niet de lasten is. Met de 

gemeente Heelsum was de ervaring dat het de parochie redelijk wat geld gekost heeft.  

Een aanwezige vraagt naar de ontslagname van Hans Lucassen die met pensioen gaat. Er komt geen 

vervanger, want er zijn geen financiën. Dat is een moeilijke overweging, want iedere pastoraal 

medewerker is de moeite waard.  

Antwoord: het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Daarom moeten er meer vrijwilligers 

komen. De toerusting is op een te laag pitje geweest, dus dat wordt de  komende periode een 

investering. De pastoor zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en er kan geen voldoende 

zekerheid voor de toekomst geboden worden. 

 

Een aanwezige vraagt of het mogelijk is dat er niet meteen gedacht wordt aan iemand die pastoor is, 

maar dat iemand bijvoorbeeld voor twee dagen in dienst treedt met een jaarcontract, dus niet 

fulltime. Iemand die de parochie kent en die die taak op zich neemt, bijvoorbeeld: het 

revitalisatiestuk, die jongerenwerk doet of een stuk begeleiding van bepaalde trajecten. Is zoiets 

mogelijk? Dat je weggaat uit het model dat er nu is en dat er anders gedacht gaat worden en dit als 

een soort investering kunt zien. Naar buiten toe treden en dat er iets gaat groeien en bloeien. 

Misschien is het de moeite waard om het als investering te zien en op een andere manier te bekijken. 

Antwoord: dat is inderdaad mogelijk. Het is nog niet uitgewerkt, maar daar zou aan gedacht kunnen 

worden. Er moet wel gekeken worden hoe dat financieel zit.  

Een aanwezige geeft aan dat er een klankbordgroep is en dat daar wat zaken zijn uitgekomen, maar 

als meer mensen zich aangesproken voelen, dan is men welkom.  

Antwoord: beide componenten moeten in de gaten gehouden worden. Het concrete is makkelijker 

om over te praten, zoals gebouwen, geld, grond, maar dan loop je het gevaar dat de spirituele 

component, dus die van de parochievernieuwing en hoe ga je als geloofsgemeenschap verder met 

elkaar, hoe houd je de lijntjes bij elkaar en de club bij elkaar, uit het oog verloren wordt. Die 

commissie heeft een soort dubbele taak. De een heeft een kerk en de ander een bloeiende 

kerkgemeenschap.  

Tijdens die bijeenkomst over parochievernieuwing in Wageningen, is er een soort denkgroep 

gekomen. Die bestaat uit: Nicole van Rijn, Harry en Jorge. Als iemand het interessant vindt om over 

mee te denken dan kunnen zij aangesproken worden, maar het is wel belangrijk dat dit in 

Oosterbeek zelf handen en voeten krijgt. 

 

Nicole van Rijn antwoordt dat het heel bijzonder is, want zij zijn met het Centrum 

Parochiespiritualiteit uit Nijmegen in gesprek gegaan en zij vertelden dat er eigenlijk nog geen 

parochie is die een dergelijk vernieuwingstraject is begonnen met verschillende locaties en dat is wel 

de inzet van deze groep. De een heeft een kerkgebouw en de ander heeft een bloeiende 

gemeenschap.  

Een aanwezige vraagt of de oecumenische ontwikkeling in deze groep ook aandacht krijgt.  

Antwoord: dat is aan u. Het staat niet vast; het is een gezamenlijk doel. Er is geen blauwdruk. Er kan 

veel van andere kerkgemeenschappen geleerd worden.  
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Afsluiting 
De pastoor sluit de informatieavond af met een gebed om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor 
hun komst. 
 


