Informatie over de hoorzitting op 25 oktober
Beste lid van de geloofsgemeenschap Heilig Kruis,
Irene Vriens en Pastor Mauricio hebben u bij de viering op 27 september uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de hoorzitting die in deze kerk plaatsvindt op zondagmiddag 25 oktober.
In deze brief leggen we uit wat zo’n hoorzitting inhoudt.
U weet dat het pastoraal team te klein wordt om alle kerken (onze ‘vieringslocaties’) te
kunnen bedienen. Ook komen we elk jaar zo’n 250.000 euro structureel tekort op onze
resultatenrekening. We kunnen zo niet langer verder de toekomst in. Er rest ons slechts één
beslissing en dat is dat we het aantal kerkgebouwen in evenwicht brengen met het aantal
parochianen dat actief de kerkvieringen bezoekt.
U weet ook, dat het bestuur en het pastoraal team na lang wikken en wegen hebben
besloten, op basis van alle informatie die verzameld is, dat het echt ’t beste is om de Heilig
Kruiskerk niet langer in te zetten als eucharistisch centrum en de reguliere vieringen in deze
kerk te stoppen. Op 22 november aanstaande vindt dan ook de laatste mis plaats. Dit omdat
het gebouw goed in te zetten is voor mogelijk andere doelstellingen.
Hoe moeilijk en pijnlijk de sluiting van de H. Kruiskerk ook is, het geeft onze parochie óók
nieuwe mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is om het kerkgebouw te verhuren. Dat is
ons plan. In tegenstelling tot de Heilige Geestkerk die inmiddels is gesloopt en de
Henricuskerk die verkocht is, willen we de Heilig Kruiskerk dus wel in bezit houden. Verhuren
levert geld op dat we nodig hebben om onze activiteiten als parochie te kunnen blijven
uitvoeren. Op dit moment zijn we in onderhandeling met een ander christelijk
kerkgenootschap die de Heilig Kruiskerk voor vieringen wil gebruiken. Op deze manier kan
het kerkgebouw, kerk blijven. De onderhandelingen zijn vertrouwelijk en we vragen daarom
uw begrip voor het feit dat we hier niets meer over kunnen vertellen.
Om de kerk voor een ander doel dan de katholieke eredienst te kunnen gebruiken moet
deze, zoals dat heet “aan de eredienst worden onttrokken”. De wijding die de kerk bij
opening heeft ontvangen wordt dan als het ware weer ingetrokken. Er kunnen dan geen
Rooms-Katholieke eucharistievieringen meer worden gehouden. Deze onttrekking is een
verplichting die in het kerkelijke recht is opgenomen. Ook onze kardinaal heeft dit als
voorwaarde gesteld.
De procedures voor een onttrekking is aan strenge regels gebonden. Het organiseren van
een hoorzitting is er daar één van. In de hoorzitting leggen het pastoraal team en het
parochiebestuur aan de geloofsgemeenschap uit wat er gaat gebeuren en waarom. En
omgekeerd kunt u vragen stellen en uw mening geven. Leden van het pastoraal team, het
parochiebestuur, het transitieteam dat de verhuizing van het Eucharistisch Centrum
verzorgt, zullen u informeren.
Let op: de hoorzitting is géén inspraakavond of beslismoment. Het is letterlijk hoor en
wederhoor. Het bestuur geeft aan waarom ze het Heilig Kruis uit de eredienst wil
onttrekken en u kan daar uw vragen over stellen en uw mening over geven, zonder enige
discussie. Het voornemen tot onttrekking is genomen door het bestuur en het bisdom heeft

onttrekking als voorwaarde gesteld voor het kunnen verhuren van het gebouw. Het kerkelijk
recht geeft wel de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het bisdom. Maar zoals gezegd, de
hoorzitting is daar niet de plek voor. Er kunnen vragen worden gesteld, er vindt geen
discussie plaats. Alles wordt genotuleerd.
Onderstaand nog wat praktische punten rondom de hoorzitting:
-

-

Vanwege de coronacrisis is het aantal deelnemers beperkt. We volgen hier de regels
van het bisdom en de rijksoverheid. Geef u tijdig op bij het secretariaat van de H.
Kruisgemeenschap. Dat kan per e-mail en telefonisch. Let op: mogelijk komen er nog
wijzigingen in de komende weken als gevolg van wijzigingen in het beleid van de
rijksoverheid of het bisdom. Let dus op de Kruisberichten en de website van onze
parochie.
Toelating gebeurt vanuit het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
De hoorzitting is bedoeld voor leden van de geloofsgemeenschap H. Kruis en de
mensen die hier wekelijks komen.
U kunt uw vragen vooraf inleveren bij het secretariaat van de H. Kruisgemeenschap.
Dat kan per e-mail en brief.
De middag begint om 14.00 uur. Zorgt u er alstublieft voor om op tijd te zijn.
Blijf thuis als u klachten hebt die op corona kunnen wijzen of als iemand in uw
omgeving dergelijke klachten heeft.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 25 oktober!
Pastoor Joachim Skiba
Angeliqué Liebens, vice-voorzitter van het parochiebestuur

Aanmelden via mail: wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl
Telefonisch via het secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 09.30-12.00 uur
033-4721489

