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Verslag informatieavond Sint-Johannes de Doperkerk, Wageningen, d.d. 12 september 

2019 

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

Er zijn ongeveer 40 aanwezigen. 

Mevrouw Hadewich Klaassen houdt een korte toelichting.  Er zal een toekomstvisie gepresenteerd 

worden en er komt een vragenronde. 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. De vragen en antwoorden zullen op de website geplaatst worden. Hier in Wageningen is 

er minder druk, omdat deze kerk niet gesloten wordt.  

Pastoor Ten Have begint met een gebed alvorens de presentatie getoond wordt.  

De heer Verlinden stelt zich voor als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Het bestuur maakt een 

rondje langs alle gemeenschappen. Dat is vijf jaar geleden ook gedaan en nu is er weer een stap 

gemaakt en wordt er weer een rondje gemaakt. Dit is een ander rondje dan de vorige. In een brief 

aan de parochianen is te lezen dat deze avonden anders zijn dan de vorige, zeker bij locaties waarbij 

afscheid van kerkgebouwen genomen wordt; het zijn lastige bijeenkomsten. Nu komen de pastorale 

aspecten meer aan de orde. Pastoor Ten Have heeft hier ook een hele grote rol in. 

Uitdaging: Bloeien in tijden van krimp 

Pastoor Ten Have zegt dat de uitdaging is, om te bloeien in tijden van krimp. De krimp heeft ook zijn 

weerslag op het pastoraal werk. 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 is de basis, waar gaat het uiteindelijk om. Als je afstand moet doen van dingen, van 

situaties en dat je verliezen moet lijden en dat is: Christus naar de mensen brengen en de mensen 

naar Christus. 

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 

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 
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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. In Lunteren is er eens in de zoveel tijd 

een gebedsdienst in het kerkje van de Vrijzinnig Hervormden. Deze mensen proberen iets van hun 

eigen presentie te realiseren. Wat heel belangrijk is, is dat vanuit het eigen pastoraal uitgangspunt er 

geen pastoraal beleidsplan is. Het moet iets zijn dat het duidelijk is dat de vrijwilligers een 

pastoraatsgroepen daar een hele belangrijke rol in vervullen. Dat kan alleen maar als zij ook 

betrokken zijn bij het ontwerpen van het plan en dat zij kijken naar de haalbaarheid en de 

doelstelling enzovoorts. Elementen die dus wel een rol moeten spelen in het uitwerken van de 

pastorale uitgangspunt en dat is dus contact houden op de lokale plekken van de gemeenschap en 

dat zij ook een bepaalde inbreng krijgen. 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. 

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 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. 

 

Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven 

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 maar wel iets evangelisch, om nieuwe mensen erbij te halen. 

 

Het boek van James Mallon: “Als God renoveert” geeft daarvoor goede aanwijzingen. Het geeft een 

meer spirituele gedachtenomslag maar ook kleine praktische dingen. 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. 
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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. 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.  

 

Revitalisatie van de parochie 

Het bestuur is te klein, dus er moet ook een structuurverandering komen. Dan komt het meest 

zinnige manier van organiseren. Het is een lastige periode en dat is het ook voor de overige 

gemeenschappen. Er is er niet een waar het op rolletjes loopt. 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. 

 

“Laten wij met elkaar de goede dingen blijven doen en elkaar moed inspreken” 

 

Brief aan de Hebreeën, 10:23 en 24 

 

Vragen 

Een aanwezige vraagt of er een volgorde van sluiting van de gebouwen die op de nominatie staan? 

De heer Verlinden antwoordt dat dit later wordt bepaald; er is geen volgorde welke eerst gesloten 

zal worden. Er wordt geprobeerd om een natuurlijk moment te bepalen. Als er een bestemming voor 

het gebouw gevonden wordt dan is het nog even afhankelijk van de andere partij hoe die zal 

reageren. Er moet een logisch moment voor gekozen worden.  

Een aanwezige merkt op dat er nu een gezelschap zit en dat een hoop getallen bekend zijn, maar het 

signaal had er al veel eerder moeten zijn. Is het niet aardig om te zeggen wat er nu gaat gebeuren? 

De heer Verlinden antwoordt dat dit een goede suggestie is. Spreekster geeft aan dat ze in andere 

parochies ziet dat er dingen ondernomen gaan worden, zoals  een fietstocht, of samen naar de 

Santiago de Compostella of bijvoorbeeld met hemelvaart dauwtrappen. Daar moet veel meer 
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reclame voor gemaakt worden en door al deze activiteiten krijg je ook meer binding en kennis van 

het geloof. Het niet weten is alle verlies van geloof.  

Een aanwezige  vraagt naar Bennekom. De kerken blijven in de drie grote plaatsen. Veenendaal, Ede 

en Wageningen. Bennekom is een kleinere gemeenschap, dus wat is daar de toekomst van? Op dit 

moment is Bennekom als gemeenschap financieel gezond, maar ook als gemeenschap goed draait, 

weet je niet hoe het er over een aantal jaren uitziet.  

De pastoor zegt dat iemand in Wageningen van mening was dat Bennekom de kerk van de toekomst 

zou moeten worden, want het is een kleine kerk, niet zo duur in het onderhoud en het ligt centraal in 

de parochie.  Er zijn verschillende invalshoeken, want Wageningen is een studentenstad. Een mooie 

kerk is ook nadeel, want de warmte gaat naar boven in de koepel. Bennekom heeft ook nadelen. Er 

zijn centra verplaatst. Het is niet zo dat er in Wageningen niks aan de hand is, hier moet er ook aan 

gewerkt worden. 

Een aanwezige zijn zorg is, dat als je kijkt wat er allemaal moet gebeuren, het wel heel mager is als 

dat met zo weinig mensen gedaan wordt. Als je naar de toekomst kijkt en naar het pastoraal werk 

dan zijn er anderhalve man en een paardenkop over; wie moeten het doen? Dan moet je dus meer 

trekkers zien te vinden. De pastoor antwoordt dat in de gemeenschap van de toekomst , de mensen 

het gevoel moeten hebben dat ze erbij horen, daarom is het zo moeilijk om over te gaan naar een 

andere kerk, want de mensen kennen daar niemand. Dan heb je dus negenhonderd mensen in die 

kerk, maar die kennen elkaar niet. Het gaat er steeds meer om dat er kleinere gemeenschappen zijn. 

Iemand die graag een Bijbelstudie doet of een gebedsgroep of noem maar op. Die kleinere 

gemeenschappen moeten ook leiding hebben. Goede leiding die inspirerend kan zijn. Er moeten 

mensen geworven worden die een pastoraal talent hebben.  

Een aanwezige vraagt of het mogelijk is om die talenten te scholen en te faciliteren. Het bisdom 

heeft een aantal opleidingen. Bijvoorbeeld voor diaken, parochie-assistent, waarin je dus een basis 

theologische scholing krijgt. Het parochiebestuur staat daar ook achter. Soms hebben mensen 

zichzelf al geschoold door interesse. 

Een aanwezige zegt dat kleine gemeenschappen overgedragen kunnen worden uit de 

gemeenschappen die nu sluiten. In de kerken die op de nominatie staan voor sluiting, wordt gekeken 

hoe ze verder kunnen en willen als gemeenschap, dus dat zou heel mooi inpassen, maar er moet ook 

geluisterd worden naar de mensen. Er wordt ook een pastoraal werker aan gekoppeld. Is er al een 

idee hoe dat gedaan gaat worden met die gemeenschappen? De pastoor antwoordt dat dit voor hem 

ook onbekend is. spreekster zegt dat er bijvoorbeeld met werkgroepen gepraat zou kunnen worden 

en dat kost wel tijd. Is die tijd er voor over? De pastoor antwoordt dat dit moet. Wat ze merkt is dat 

je vaak dingen weet wat de pastoraal werker helemaal niet weet. Daar zoek je dan een oplossing 

voor en je bent dan de enige, dus hoe krijg je dat bij elkaar? De heer Verlinden antwoordt dat er een 

clubje gevormd moet worden uit de gemeenschap. En dat die ook in de gemeenschap de voelhorens 

moeten hebben om te zien wat er leeft. Zo is dat in Doorwerth gegaan, zij hebben gevraagd wat 

mogelijk is en als er plek nodig is dan wordt die gehuurd. Het initiatief moet wel uit die gemeenschap 

komen. Als gezegd wordt dat het een levensvatbare gemeenschap is, dan mag men dat laten zien. 

En aanwezige vraagt of er een inventarisatie kan komen bij de parochies van de locaties die gesloten 

zijn. Bijvoorbeeld vragen wat ze missen of wat ze nog kunnen betekenen. Dat is ook een soort 
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nazorg. Als een stuk pastorale nazorg en om daaruit te leren voor de komende sluitingen. De heer 

Verlinden antwoordt dat het een goede suggestie is en dat dit in Lunteren gebeurd is. 

 

 

Een aanwezige geeft aan dat er een nieuwe fase aanbreekt. Zijn er bepaalde richtlijnen vanuit het 

bisdom? Wat is de vrijheid van de parochie om zelf te beslissen en vorm aan te geven. Wat zijn de 

vereisten voor vrijwilligers vanuit het bisdom. De pastoor antwoordt dat je een aantal taken 

bisschoppelijke benoemingen hebt, maar dat niets je weerhoudt omdat er geen richtlijnen voor zijn. 

Voor een officiële aanstelling dus wel. Je kunt mensen ook vrijwilligerswerk laten doen zonder 

specifieke aanstelling. Het bisdom ondersteunt het boek van James Mallon. 

Een aanwezige vraagt of te bespreken is dat andere priesters in kunnen vallen. De pastoor antwoordt 

dat dit al gebeurt en dat hij dat zelf wel eens doet, maar ze hebben ook vaak een taak in eigen huis 

en sommige voelen ze zich ook gewoon niet fit, ook al zien ze er wel zo uit. Pater Vergeer doet al heel 

veel en pater Van der Zalm is ook regelmatig in Oosterbeek. Pater Vlaming en af en toe pater 

Beemster in Ede. Dan is er nog pater Bomers, maar die wordt ook heel veel gevraagd in zijn oude 

parochie. Daar wordt echt wel naar gekeken.  

Een aanwezige vraagt waarom de kerken moeten sluiten, want het is de beste belegging die je 

hebben kunt. Nederland heeft een prins die in Amsterdam alles opkoopt. Zoveel katholieken hebben 

dit bijeen gebracht, voor allerlei dingen die een sociale betekenis hebben en het is waardevast. De 

pastoor zegt dat je met de onderhoudskosten blijft zitten. Je kunt vrijwilligers van zeventig  jaar niet 

het dak op sturen of een cv ketel repareren en er moet een bepaalde expertise zijn. Zolang het 

gebouw er staat ben je er aansprakelijk voor.  

De heer Verlinden antwoordt dat er vaak een gemeenschapsbestemming voor wordt gezocht. In 

Heelsum is dat bijvoorbeeld een zorginstelling. Soms doen gemeenten er iets mee, dus er zijn maar 

weinig kerken die gesloopt worden of waar geen gemeenschappelijke functie aan gegeven wordt.  

Hadewich geeft aan dat als je mensen betrekt bij het vormen van gemeenschappen, dat mensen zich 

erkend voelen, dat ze ergens bij horen, dat ze gezien worden . Dat mensen meer betrokken raken, ze 

meer geven. Het heeft geen zin mensen te vragen om meer geld te geven, dat heeft geen zin. Er 

moet een verandering in het denken komen en dat het evangelie verteld wordt. Wat betekent het 

om Jezus te kennen in een groep. Er zijn opleidingen vanuit het bisdom, maar het gaat verder dan 

dat. Hoe kan de gemeenschap gezamenlijk weer sterk worden. Dit gaat ook over de praktische 

structuur, een trapsgewijze structuur die vorming krijgt.  

Een aanwezige zegt dat het boek van Mallon hier vaker genoemd is. Het lijkt spreekster interessant 

om iets binnen de parochie aan te bieden om stukken uit het boek met elkaar te bediscussiëren. De 

pastoor zegt dat dit precies is waar het om gaat en dat dit ook gaat gebeuren.  

De pastoor zegt dat er ook gemeenschappen gevormd worden die helemaal geen locatie hebben. Je 

kunt bijvoorbeeld een christelijke meditatiegroep vormen. 
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Een aanwezige geeft aan dat er heel wat gebeurt, zoals: Bijbellezen en catechese. Het aantal mensen 

dat ook betrokken is bij deze parochie, dat is bijna iedereen. De inzet is er en het zijn vaak kleinere 

groepjes. De indruk bestaat in het algemeen de parochie voor heel veel mensen betekenis heeft.  

De pastoor antwoordt dat er nu een groep is van zo’n veertig kinderen die verwelkomd worden. Er 

zijn zoveel momenten en plekken waar de mensen elkaar inspireren.  

Een aanwezige vraagt of al bekend is van de kerken die dicht zijn, of die mensen naar andere locaties 

komen. De heer Verlinden antwoordt dat dit beperkt is. Als het oorspronkelijke koor van Doorwerth 

zingt dan komen er tien bij, het is een drempel voor mensen. Spreekster vraagt wie deze volgorde 

van sluiting heeft bepaald. Zij geeft aan dat het jammer is dat aan de oostkant niets meer overblijft. 

Had het niet anders gekund? De pastoor antwoordt dat het bisdom dit niet heeft beslist. Vijf jaar 

geleden is er bestuurlijk overleg geweest en toen is door de werkgroep de hele situatie tegen het 

licht houden. Daar is dit plan uitgekomen, om vier schalen te hanteren. De bovenste schaal is het 

eucharistisch centrum, dan de kerken die het niet meer redden en de anderen waren twijfelgevallen, 

zoals bijvoorbeeld Renkum als de bedevaart of de ligging.  Er zijn verschillende criteria: de 

vrijwilligers, het gebouw, ligging en financiën. De heer Verlinden zegt dat je moet kijken wat je wilt 

behouden. Twee á drie kerken, daar kunnen mensen gewoon naartoe. De achilleshiel is, wat in het 

Oosten gedaan kan worden zonder die hele grote gebouwen. Een aanwezige vraagt hoe het landelijk 

kerkbezoek is. Het landelijk kerkbezoek is niet zo beroerd. Het lukt bijvoorbeeld in Oosterbeek niet 

om de mensen erbij te houden. Renkum staat er beter voor, maar Renkum heeft een kostbaar 

gebouw en lage inbreng bij de kerkbalans. Dat was niet zo erg toen de hele parochie nog zwarte 

cijfers schreef, maar nu de parochie als geheel moet bezuinigen is het een probleem. Rhenen is 

behoorlijk achteruitgegaan in kerkbezoek. Het is dus geen wiskundige formule geweest. 

Een aanwezige zegt dat Renkum zo’n oude katholieke gemeenschap is, die mag niet dicht.  

Een aanwezige zegt dat Renkum voor heel veel mensen die naar de kerk gaan een gevoelig punt is. Er 

zal van alles geprobeerd zijn, maar kan er door middel van een e-mailadres geïnventariseerd worden 

of mensen ideeën hebben om het bedevaartsoord te kunnen behouden? Er zou geprobeerd moeten 

worden om het gebouw in stand te kunnen houden. Waar mensen terechtkunnen moet duidelijk zijn. 

Het moet ook duidelijk zijn wat precies het probleem is. Het moet aan iedereen gemeld worden. En 

vaker dan dat de TitusBreed verschijnt. 

Een aanwezige zegt dat het geloof spiritueel uitgedragen moet worden. Dat is niet zo simpel als dat 

gezegd wordt. De kinderen hebben niets met het geloof, dus hoe kunnen andere mensen dan bereikt 

worden? De pastoor zegt dat het de tragedie is van heel katholiek Nederland. Misschien sta je te 

dichtbij als familielid. Er is soms een andere invalshoek nodig.  Waar op de ene plek een deur dicht 

gaat, gaat op een andere plek de deur open. 

Hadewich zegt dat dit precies is wat Mallon laat zien. Iedereen draagt de pijn van familieleden die 

God niet meer kennen. Wat Mallon voorstelt is, om groepen te beginnen waarin mensen kennis 

kunnen maken met het geloof. Het is heel vrijblijvend, dus dan kunnen mensen kijken wat ze ermee 

willen doen. De Alpha-cursus is een traditie van jaren en die is daarvoor opgezet. Mensen kunnen 

daar dan zelf hun weg in vinden. Indien er interesse is in het boek, dan kan die via onderstaand e-

mailadres aangevraagd worden: titusvernieuwt@gmail.com 
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Een aanwezige merkt op dat ze niet meer trots is op haar geloof door alles wat er gebeurd is in de 

katholieke kerk. Een heel terrein is verloren gegaan door alles wat er gebeurd is. De pastoor 

antwoordt dat dit niet pessimistisch is, maar een realiteit. Het boek van Mallon besteedt daar veel 

aandacht aan. 

Er wordt pijn geleden in de kerk. Apostel Paulus zei al dat het een schat in aarde potten is. De aarde 

potten zijn de dingen die je niet in de hand hebt en het geloof is de aarde. Als je de kerk alleen af 

zouden meten aan de dingen die gebeurd zijn, dan ben je nergens. Dat maakt dat de mensen het 

kunnen uithouden in de broosheid van elkaar als gemeenschap in het verleden en het heden.  

Een aanwezige zegt dat hij een paar weken geleden iemand heeft leren kennen. Die persoon was 

allergisch voor de kerk. Hij had een kind verloren en door die gebeurtenis kwam hij naar de kerk om 

een kaarsje aan te steken. Hij kwam dichterbij en na een aantal weken kwam hij regelmatig. Hij was 

vervuld met vrede. Nu komt hij elke week naar een gebedsgroep. De spreker was heel verbaasd om 

deze persoon te zien. De deuren zijn geopend en God doet de rest. 

De pastoor zegt dat je aan die eenlingen kunt zien wat het geloof waard is. Daarmee kan niet een 

hele generatie teruggewonnen worden, maar het zijn lichtpuntjes.  

Een aanwezige zegt dat het om de inhoud van de boodschap gaat.  

Een aanwezige zegt dat de katholieke kerk zich getroost kan voelen. In andere kerken is de leegloop 

ook hetzelfde.  

Nicole kreeg een berichtje van iemand die een Alpha-cursus  heeft gevolgd die persoon gaf aan dat er 

zoveel aanmeldingen waren, dus er is behoefte aan God en religie in de samenleving en daar moet 

de kerk op inspelen.  

Een aanwezige bedankt voor het heldere verhaal. Het is geen gemakkelijke boodschap. De spreker 

dankt het bestuur voor de inzet.  

Afsluiting 

De pastoor sluit de avond af met een gebed om 22.06 uur. 

 


