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Verslag informatieavond Salvatorkerk, Veenendaal, d.d. 26 september 2019 

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

Er zijn ongeveer 45 aanwezigen. 
 
Alle aanwezigen worden welkom geheten en er wordt een korte introductie gehouden alvorens de 
presentatie getoond wordt.  
 
“De weg vooruit. Wie kent niet de waarde van twijfel en niet weten. Toch, de weg vooruit is nooit 
gevonden zonder eerst een stap te doen.” 
 
De pastoor krijgt het woord en geeft aan dat het geen dichtgetimmerde visie is, maar dat samen met 
de parochianen overlegd wordt hoe verder voor de toekomst. Er zal dus een toekomstvisie 
gepresenteerd worden en er komt een vragenronde. De vragen en antwoorden zullen op de website 
geplaatst worden. 
 
De heer Verlinden stelt zichzelf voor als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Philip van Wersch 
(penningmeester) is eveneens aanwezig en Dorus Helsen (bestuurssecretaris) komt wat later. 
Bij al deze bijeenkomsten wordt hetzelfde verhaal verteld. Bij kerken die wellicht gaan verdwijnen, 
omdat iedereen dat moet weten, maar ook waar de kerkgebouwen gewoon blijven staan. Het is een 
probleem van ons allemaal. Er wordt overal hetzelfde verhaal verteld, maar op de locatie zelf wordt 
ook ingegaan.  
 
Uitdaging: Bloeien in tijden van krimp 
 
Ondanks dat het een zorgwekkende situatie is, is er onder de katholieken nog wel een hoop vreugde. 
Het valt niet altijd mee, maar waar gaat het uiteindelijk om? Christus naar de mensen brengen en de 
mensen naar Christus. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Het gaat meestal om de 
praktische zaken waar men zich mee bezig houdt. Katholieken praten niet makkelijk over het geloof. 
Het moet ook geen eindeloze gelijk hebberij worden.  
 
Het pastorale uitgangspunt is, vermindering van kerkgebouwen. Het heeft ook repercussies op het 
pastorale team. Dat een tijd lang zwarte cijfers geschreven konden worden, kwam mede omdat de 
organisatie ingekrompen is. Aan de cijfers is te zien dat het niet mogelijk is om een vervanger aan te 
stellen voor Hans Lucassen, die met pensioen gaat. Toch blijft het pastorale uitgangspunt dat een tijd 
van crisis ook zorgt dat je je weer gaat afvragen waar het ook alweer om begonnen is.  
 
Wat typisch is voor een diocesane parochie, die over een bepaald territorium gaat is, dat dat gedaan 
wordt met een bepaalde territoriale spreiding. Het gebouwenplan had daar zoveel mogelijk aan recht 
moeten doen, maar dat wordt lastig nu de gebouwen moeten sluiten. Uiteindelijk zijn de grote lijnen 
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wel voorzien, dat er niet meer dan een of twee kerken open kunnen blijven in de parochie. Dat heeft 
ook pastorale consequenties. Met die vermindering van kerkgebouwen moet gezorgd worden dat 
mensen toch betrokken blijven. In de gemeenschap van Doorwerth komen de mensen een keer in de 
drie weken bij elkaar met een gebedsdienst die ze zelf leiden.  
 
Tijdens het veranderingsproces is het pastorale team aanwezig. In de kerken die open blijven, kan 
ook niet alles 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. 
 
Er zal dus een commissie ingesteld worden van parochianen die een klankbord vormen en een 
denktank om gezamenlijk na te denken over de toekomst. Daar zit een lid van het pastoraal team bij 
en om te voorkomen dat het een club op zichzelf wordt, zal er regelmatig teruggekoppeld worden 
naar de lokale gemeenschap door bijeenkomsten, maar ook via de website, via nieuwsbrieven en via 
TitusBreed en zoals gezegd door informatieavonden.  
 

Dit aspect gaat over drie punten: 

- Pastoraal beleid bij gemeenschappen waar de kerk sluit; 

- Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven;  

- Revitalisatie van de parochie. 

 

Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven 
De grootste fout die je kunt maken is, te denken dat er niets aan de hand is omdat de kerk open 
blijft. Het is een uitdaging om te denken hoe je mensen aan kunt laten sluiten. Het boek van James 
Mallon: “Als God renoveert” geeft  goede aanwijzingen. Het geeft een meer spirituele 
gedachtenomslag, maar ook kleine praktische dingen. Er worden al cursusdagen georganiseerd 
rondom dat boek. Het gaat er niet om dat het kerkgebouw zo lang mogelijk overeind blijft, maar dat 
alle parochianen  een beetje apostelen worden. Natuurlijk, de apostelen verschilden ook onder 
elkaar, maar veel talenten liggen nog onder het maaiveld. Die openheid naar alle parochianen wordt 
extra belangrijk als kerken in de omgeving gaan sluiten. Er moet gezamenlijk over nagedacht worden 
over hoe mensen van andere locaties zich welkom voelen. Het moet ook niet alleen over de 
parochianen gaan, maar iedereen moet zich welkom voelen. 

Soms wordt gedacht dat men gastvrijer is, dan men in werkelijkheid is. Het is normaal en menselijk 
om naar de mensen toe te lopen die je kent, maar het verwelkomen van nieuwe mensen is 
ontzettend belangrijk. Een jonge moeder kwam al vijf jaar naar de kerk zonder dat iemand vroeg wie 
zij is. Het vereist echt een andere rompstand. De pastoor geeft aan dat de parochianen individueel 
nieuwe mensen zouden moeten aanspreken en dat dit veel structureler aangepakt zou moeten 
worden. Dat is tegennatuurlijk en moeilijker dan gedacht, maar wel iets evangelisch, om nieuwe 
mensen erbij te halen. 
 
Pastoraal beleid bij gemeenschappen waar de kerk sluit 
Bij de gemeenschappen waar de kerk sluit wordt nadrukkelijk met die gemeenschap in gesprek 
gegaan. 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. 
 



3 
 

 
Revitalisatie van de parochie 
Een uitnodigende, gastvrije kerk zijn, met aandacht voor vrijwilligers. 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, wat ze even tijdelijk hebben opgepakt, maar wat uiteindelijk iets blijvends is 
geworden. Soms moeten dingen maar gewoon vervallen, want er is moeite om vrijwilligers te vinden. 
Er zullen activiteiten voor alle parochianen op verschillende locaties georganiseerd worden en er 
wordt verbinding gezocht met lokale vrijwilligers. Ook zullen er parochiebrede werkgroepen 
geïnitieerd worden. 

Een betekenisvolle gemeenschap zijn 

Er staan drie dingen op een rij: 

- erbij horen; 

- geloven; 

- gedragen. 
 
Soms is het geloof nog erg onzeker, dus het gevoel van ‘ergens bij horen’ is heel belangrijk. Het 
gevoel ergens welkom te zijn. Later kan dan altijd het geloof erbij komen. Misschien wordt iemand 
geraakt door een lezing of preek, waardoor iemand geïnspireerd wordt en dat doorvertaalt in hun 
gedrag en in hun leven.  
 
Goed verzorgde liturgie 
Dit is ook een niet onbelangrijk punt. Jongeren hebben een andere smaak dan ouderen, boekjes 
moeten toegankelijk zijn  en nieuwe mensen zeggen wel eens dat ze zich soms buitengesloten voelen 
doordat er te snel gebeden wordt en zij de tekst niet kunnen verstaan en als je iedereen om je heen 
hoort murmelen, dan moet gekeken worden hoe daar beter vorm aan gegeven kan worden. En met 
name als kerken gaan sluiten heeft dat ook zijn weerslag op het vrijwilligerswerk. In Oosterbeek 
blijven ook mensen die ziek zijn. Hoe zorg je ervoor dat die mensen betrokken blijven. Er moet een 
goede interactie in komen. 
 
De Heilige Geest ervaren 
James Mallon heeft het ook over “de Heilige Geest ervaren.” Dat is ook meteen de lastigste. De 
geloofsbeleving zou meer ter sprake gebracht moeten worden. Leren communiceren over het geloof, 
want dat is voor katholieken niet vanzelfsprekend. Hoe kun je dingen over het geloof zo delen dat je 
anderen daarmee inspireert en dat je kunt vertellen wat voor troost je in het geloof vindt. In het 
boek van Mallon is ook aandacht voor de Alpha-cursus. Dat is een soort basiscursus over het 
Christelijk geloof. De Alpha-cursus zit minder op de kennis, maar meer op de toer van de ervaring. Er 
wordt ruimte wordt geboden voor de Heilige Geest. Waarom zo’n nadruk op de Heilige Geest? 
omdat daar alles mee is begonnen. Juist die Heilige Geest zit vaak verstopt. Katholieken hebben 
moeite om te praten over het geloof. Om die innerlijke motivatie weer naar boven te laten komen, is 
een heel zoekproces, maar daar is de Alpha-cursus voor.  
 
Indien er interesse is in het boek, dan kan deze via onderstaand e-mailadres aangevraagd worden: 
titusvernieuwt@gmail.com 
 
Initiatieven 
In feite wordt nu gestart met het zoeken naar een bestemming van de gebouwen. Er zijn 
verschillende initiatieven. De stichting Maria van Renkum is bezig om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn voor de kerk. In Oosterbeek zie je ook de initiatieven komen. Daar is een 
klankborgroep van parochianen gestart; zij hebben een aantal actiepunten geformuleerd en 
uitgevoerd.  Een daarvan was contact en overleg met de buren, Overdal. Dat is een onderdeel van de 
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stichting Vilente,  want zowel Overdal als de Bernulphuskerk staan op een kruispunt op weg naar een 
nieuwe toekomst. Dat zijn allemaal initiatieven die nu opkomen. Hoe dat uitpakt, weet niemand, 
maar het moet wel een kans krijgen, want er kunnen mooie dingen uit voortkomen. Die kant van de 
parochie is leeg, dus het zou mooi zijn als daar wat voor in de plaats kan komen. Rhenen is een ander 
verhaal. Er wordt gekeken of daar een maatschappelijke functie aan gegeven kan worden. Elke 
gemeenschap is anders, daarom kan er ook geen datum gezegd worden. Er wordt wel ergens naartoe 
gewerkt zonder uitstel van het onvermijdelijke.  
 
“Laten wij met elkaar de goede dingen blijven doen en elkaar moed inspreken” 

 

Brief aan de Hebreeën, 10:23 en 24 

 

Vragen 
Een aanwezige zegt dat in Oosterbeek en Wageningen enkele jaren geleden een actie is geweest om 
de toren op te bouwen. De Duitsers hadden hem opgeblazen. In Wageningen is dat niet gebeurd. Is 
dat nog mogelijk? De heer Verlinden antwoordt dat hij daar momenteel geen heil in ziet. De 
penningmeester zegt dat het een monument is en dat het niet zomaar is toegestaan om een toren op 
te bouwen. 
 
Een aanwezige bedankt voor de duidelijke uiteenzetting. Het is zorgelijk, maar niet verloren. Er zijn 
35.000 katholieken, waarvan er 3000 betalend lid zijn. Stel dat van die 35.000 katholieken, 15.000 
gaan betalen. Worden de kerksluitingen dan een ander verhaal? Er wordt uitgegaan van een verloop, 
maar wat gebeurt er met jongeren? Die komen in het verhaal niet terug. Als de basiliek vol zit met 
jongeren, dan is het dus niet zo dat jongeren niet gelovig zijn. De penningmeester antwoordt dat er 
17.000 ingeschreven parochianen zijn, over 10.000 huishoudens en 2500 betalen. Dat is al sinds 
mensenheugenis. Tot 2008 kan teruggekeken worden en het is redelijk stabiel. De pastoor antwoordt 
dat de spreker de spijker op de kop slaat. De grote vraag is, hoe kan de kerk dierbaar zijn aan de 
mensen en dat ze daar best wat verder voor willen rijden en wat meer voor willen betalen. Er zijn 
echt wel veel mensen zijn bij wie het geloof verborgen is. Wat kun je daaraan doen? Het kan een 
kwestie van beleving zijn. Het is niet allemaal zo eenduidig meer. In algemene zin zeggen mensen dat 
ze wel geloven, maar op hun eigen manier en dat ze de kerk niet nodig hebben. Het boek van Mallon 
gaat daar onder andere ook over. Protestantse kerken hebben behalve de zondagse kerk ook kringen 
met ongeveer dertig mensen waarbij ze ook met het geloof bezig zijn. Op dinsdagavond hebben ze 
hun gemeenschap die ook bepaalde catecheses doormaken waarbij het een soort permanente 
school is. Het gevaar is wel dat ouderen gaan bedenken wat jongeren leuk vinden, maar dan sla je de 
plank mis. Dat is het hele zoekproces. Er zullen gemotiveerde jongeren bereikt moeten worden. De 
heer Verlinden vult aan dat als er nou meer mensen zullen betalen, het inderdaad een ander verhaal 
is, maar dat er dan nog steeds het probleem van de vergrijzing en afnemende vrijwilligers is.  
 
Een aanwezige zegt dat hij wel eens naar buiten stapt om nieuwe mensen te verwelkomen en die 
vroegen vervolgens of de kerk alleen maar voor oude mensen is. Voelen de moderne jongeren zich 
nog aangesproken? Er moet een kerkviering gevonden worden die jongeren aanspreken.  
 
Een aanwezige zegt dat hij het verhaal heeft aangehoord en het is best zorgelijk. Vroeger was er een 
kerk en schoolbestuur. Toen de kinderen vroeger naar school gingen hadden ze godsdienstlessen, 
tegenwoordig heet dat maatschappijleer. Er moet begonnen worden bij de jeugd. Als je een goed 
fundament hebt gegeven dan komen ze wel terug. Vroeger moesten ze mee toen ze nog jong waren, 
maar dochter wilde op een gegeven moment niet meer mee, omdat ze op school belachelijk werd 
gemaakt. De ouders van nu komen niet meer in de kerk, dus de kinderen zijn niet meer gevormd. Het 
is een groot manco dat de lagere scholen niets meer aan het geloof doen. Het moet op de school 
beginnen.  
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Een aanwezige zegt dat achterom kijken geen zin heeft. De ouders hebben de verplichting en de 
verantwoordelijkheid.  
 
Een aanwezige wil compliment geven voor die serie die revitalisatie van de kerk. Juist de vorming en 
de toerusting, zoals die Alpha-cursus, cursus voor dummy’s enzovoorts. Dat is een van de sterke 
punten. De pastoor antwoordt dat er altijd wat te wensen overblijft, maar dat je niet meer dan je 
best kunt doen. Hij wil mensen geen schuldgevoel aanpraten, want er zijn zoveel factoren in de jaren 
zestig en zeventig die heel veel veranderd heeft. Garanties zijn er nooit. Katholieke scholen zijn 
tegenwoordig niet meer zo katholiek als dat ze dertig jaar geleden waren. Je weet nooit hoe het zaad 
van geloof opbloeit.  
 
De pastoor antwoordt dat je vaak bij scholen ziet dat er meestal maar een leerkracht is die er een 
beetje werk van maken. Het zou bij de ouders moeten beginnen. Er kan geen ijzer met handen 
gebroken worden. 
 
Een aanwezige vraagt waar al die mensen naartoe moeten na de kerksluiting. Zij geeft aan dat haar 
werkgroep (Lidwinagroep) zieken en ouderen bezoeken. Misschien komt er wel een hele groep 
hiernaartoe. Moet die groep dan ook meegenomen worden? Zij geeft aan dat geweldig te vinden, 
maar hoe zit het met de locatie? Is er een zaaltje waar je een gezellig samenzijn kunt hebben? Zij 
staan open voor een groep uit Rhenen bijvoorbeeld. De pastoor antwoordt dat hij daar blij om is. Het 
zou mooi zijn als de Lidwina voor niet-Veenendalers open kan staan.  
 
Een aanwezige zegt dat de parochie met de laatste communicanten heel veel steken heeft laten 
vallen. Juist in die mis met zoveel jongeren en moderne ouders en dan zo’n oude [werd niet 
gezegd….] Wat gebeurt er met die ouders, worden die nog benaderd? De pastoor antwoordt dat dit 
soort dingen kunnen gebeuren. Ze zitten allemaal met de meivakantie etc. Er zijn een paar zondagen, 
dan is het hemelvaart. Het is passen en meten. De spreekster antwoordt dat het hele jonge ouders 
en kinderen zijn, daar moet op ingespeeld worden. De pastoor zegt dat je dat niet altijd van te voren 
weet. Het is misschien een punt voor de volgende keer.  
 
Een aanwezige vraagt hoe je die ouders kunt motiveren. De pastoor zegt dat die ouders eigenlijk een 
Alpha-cursus zouden moeten hebben. Hoe kun je van die mensen verwachten dat ze hun kinderen 
begeleiden in geloof. Vormelingen zouden bijvoorbeeld als lector voor de tweede lezing ingezet 
kunnen worden.  
 
Een aanwezige vraagt of jongeren niet eens gevraagd kunnen worden om hier eens komen vertellen 
wat hun bezig houdt. De pastoor antwoordt dat de kerk kennelijk niet boeiend genoeg is.  
 
De kernpunten van de voorganger is, dat hij dingen zingt en de rest het dan oppakt. Voor jongeren 
moet het leuk zijn. Het moet speelser zijn dan al die oude gebruiken. Jongeren moeten geïnspireerd 
worden en dat gebeurt niet met een standaard mis. De pastoor antwoordt dat het aantrekken van 
jongeren besproken gaat worden in een denkgroep en eigenlijk zou voor de kerken die open blijven 
ook werkgroepen moeten komen.   
 
Nicole haalt de datum 6 november aan, want op die dag kunnen de parochianen verder praten over 
revitalisatie en zal begonnen worden met het lezen van het boek van James Mallon. De pastoor zal 
hier waarschijnlijk ook bij aanwezig zijn, zodat vragen gesteld kunnen worden. Er kan dan 
geïnventariseerd worden wie mee wil doen met het boek. Volgend jaar zal een Alpha-cursus gestart 
worden. Die cursus is voor iedereen, gelovig of ongelovig, waarbij je In gesprek kunt gaan. Je mag 
ook komen als belangstellende. 
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Een aanwezige merkt op dat hij met ontzettend veel interesse gehoord heeft wat er gezegd is. 
Binnen de Katholieke kerk is er heel veel aan de hand. Er moet iets georganiseerd worden om 
jongeren uit te nodigen. Wat weten ze ervan en wat drijft ze. Iedereen zegt dat de politie niet genoeg 
doet, dat de gemeente niet genoeg doet, maar de ouders doen niet genoeg. Jongeren moeten de 
ruimte krijgen om alles te kunnen zeggen, anders gaat de kerk ten onder.  
 
Afsluiting 
De pastoor sluit de informatieavond af met een gebed om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor 
hun komst. 
 


