Vragen vanuit de Heilig Kruisgemeenschap aan het parochiebestuur
Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om het Eucharistische centrum te verplaatsen en de
Heilig Kruiskerk op termijn te sluiten leven er binnen onze gemeenschap veel vragen. Daarom
heeft het Kruisberaad van de Heilig Kruisgemeenschap op 6 maart 2020 een brief met vragen aan
het parochiebestuur van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gestuurd.
Daarna heeft er woensdag 13 mei 2020 een digitale bijeenkomst plaatsgevonden tussen de leden
van het parochiebestuur van OLVvA en de leden van het Kruisberaad van de Heilig
Kruisgemeenschap. Tijdens deze bijeenkomst waren naast de leden van het parochiebestuur en
het Kruisberaad ook pastoor Joachim Skiba en pastor Mauricio Meneses aanwezig.
Aan het begin van de bijeenkomst benadrukt Angelique Liebens, vice-voorzitter van het
parochiebestuur, dat het besluit van het parochiebestuur vast ligt. Angelique zegt dat er goed is
nagedacht over de vragen van het Kruisberaad en dat het. Zij zegt dat er vanuit het parochiebestuur
respect is voor het verdriet en de pijn vanwege het besluit om het Eucharistisch centrum te
verplaatsen en de Heilig Kruiskerk te sluiten.
Het parochiebestuur heeft geen concreet antwoord op de vraag waarom de Heilig Kruisgemeenschap
geen Eucharistisch centrum meer kan zijn, dan de rationele antwoorden die al zijn gegeven. De
overwegingen die bij dit besluit zijn meegenomen gaan verder dan alleen de financiële zaken.
Er zijn een aantal vragen gesteld over de financiële onderbouwing van het voorgenomen besluit:
Graag willen de Heilig Kruisgemeenschap inzicht in de financiële onderbouwing van uw
voorgenomen besluit, zodat de parochianen kunnen begrijpen waarom alleen de Heilig Kruiskerk
nu moet sluiten. De financiële voordelen van het onttrekken aan de eredienst van de Heilig
Kruiskerk, dekken niet het gehele tekort op de begroting van OLVvA. Er blijft een tekort van 100.000.
Hoe wordt dit gedekt?
De penningmeester geeft aan dat het parochiebestuur hoopt de komende jaren te kunnen
bezuinigen op personeelskosten en verwacht meer inkomsten te kunnen genereren uit verkoop en
verhuur van gebouwen. Het parochiebestuur geeft aan dat het, met de maatregelen die nu worden
genomen, mogelijk moet zijn om break even rond te komen in de komende 5 jaar. Op dit moment is
er dus nog geen reden om andere kerken te sluiten.
De financiële gegevens van de parochie worden ook op de website van Katholiek Amersfoort
gepubliceerd.
Op dit moment zijn er een aantal serieuze gegadigden om de Heilig Kruiskerk te huren. Het voordeel
van verhuur kan zijn dat de Heilig Kruisgemeenschap dan nog deels gebruik zou kunnen maken van
het gebouw. Het zal ook van de huurder afhangen of dit mogelijk zal zijn. Het parochiebestuur geeft
aan, dit als optie mee te nemen in hun komende beslissingen.
Of de Heilig Kruiskerk dan ook aan de eredienst moet worden onttrokken, dat hangt mede af van de
partij die het gebouw zal gaan huren en de beslissing daaromtrent van het bisdom. Het bestuur heeft
nog geen definitieve beslissing genomen over verhuur van het gebouw. Verpachten of verkopen
behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden.
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Vraag: Het Kruisberaad heeft ook gevraagd waarom de Heilig Kruisgemeenschap niet eerder is
geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Hoe komt het dat de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap
niet als eerste en rechtstreeks geïnformeerd wordt over een nieuw, of verregaand besluit? Het
voorgenomen besluit gaat immers uitsluitend over het sluiten van de Heilig Kruiskerk. In dat geval
is de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap toch de eerste partij die over een dergelijk besluit
geïnformeerd dient te worden? De manier van communiceren via de media heeft meer pijn gedaan
dan noodzakelijk was.
Het parochiebestuur geeft aan dat het een bewuste keuze was om op het zelfde moment
transparant te zijn naar alle parochianen van OLVvA en kans op miscommunicatie te voorkomen.
Door de leden van het Kruisberaad is aangegeven dat er voor het onttrekken aan de eredienst van
een kerk een vastgestelde procedure is. Het is naar is naar de parochianen onduidelijk dat deze
procedure niet is gevolgd. Veel mensen zijn nu op twee benen gezet en er is veel verdriet ontstaan
door de onduidelijkheid van de gevolgde procedure.
Het parochiebestuur geeft ook hier weer aan dat een Eucharistisch centrum verplaatsen en een kerk
sluiten twee verschillende beslissingen zijn en dat daarom de procedure op deze manier is gevolgd.

Vraag: Krijgt de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap en de nieuwe locatie de tijd om de overdracht op
een juiste en zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden? En hoe gaat het parochiebestuur dat dan
vormgeven?
Het parochiebestuur geeft aan dat er bij de verplaatsing een transitieteam betrokken wordt. In dit
transitieteam zal in ieder geval iemand van het pastorale team, iemand van de beide betreffende
locaties en iemand van het bestuur plaatsnemen.

Vraag: Wij willen graag als geloofsgemeenschap meedenken over het toekomstig gebruik van het
gebouw! En hoe geeft u deze transitie dan vorm? Wij zoeken naar een goede opvang voor oudere
en kwetsbare parochianen van de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap.
Vice-voorzitter Angelique Liebens geeft aan dat voor een zorgvuldige overdracht er speciale zorg zal
zijn voor de oudere en kwetsbare parochianen. Vanuit het Kruisberaad wordt gevraagd om mensen
van de al eerder gesloten gemeenschappen hier actief bij te betrekken, die weten wat er bij sluiting
van de H. Geest en St Henricusgemeenschap niet goed is verlopen en kunnen dus veel bijdragen.
Bovendien moeten diegenen die van deze gemeenschappen nu in de Heilig Kruiskerk kerken, voor de
2e keer meemaken dat ‘hun’ kerk wordt gesloten.
Vanuit het Kruisberaad wordt aangegeven dat de parochianen van de Heilig Kruisgemeenschap
behoefte hebben aan duidelijkheid en een tijdpad. De parochianen willen weten waar zij aan toe zijn.
De vragen m.b.t. de ‘objectieve criteria’ waarop het parochiebestuur besloten heeft dat de Heilig
Kruiskerk gesloten moet worden.
Het Kruisberaad geeft aan dat er binnen de geloofsgemeenschap veel onbegrip is. Waarom moet het
Eucharistisch centrum verplaatsen naar een andere locatie terwijl het nu gevestigd is op de plek met
de drukst bezochte vieringen en de grootste diversiteit in kerkbezoekers? Is dat echt alleen om
financiële redenen of zit er nog iets anders achter wat wij niet begrijpen of niet mogen weten? Dit is
nog benadrukt door de petitie en de enquête.
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Angelique Liebens geeft aan dat de criteria ook met de Heilig Kruisgemeenschap gedeeld zijn. Maar
dat eigenlijk al dit soort oogpunten er niet toe doen. Het is het gewoon de optelsom van een aantal
overwegingen.
Het parochiebestuur neemt voor het einde van de maand mei een beslissing over de nieuwe plaatst
van het Eucharistisch centrum en over verhuur/pacht/verkoop van het Heilig Kruis. Daarna moet het
bisdom nog akkoord gaan. Als het bisdom akkoord is zal de beslissing gedeeld worden met alle
gemeenschappen van OLVvA. Het Kruisberaad vraagt of er in ieder geval een duidelijk tijdpad en
voldoende tijd beschikbaar komt voor de verplaatsing van het Eucharistisch centrum, zodat een
zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden.
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