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Aankondiging in Brandpunt 

 

Amersfoort, 25 april 2021 

 

Beste aanwezigen, 

Op 9 april jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen kardinaal Eijk, aartsbisschop, Mgr. 

Woorts, bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht, pastoor Skiba en mijzelf, Angélique Liebens. 

Een van de onderwerpen betrof de Rooms-Katholieke betrokkenheid bij het Brandpunt. Hierbij heeft 

kardinaal Eijk een opdracht gegeven aan pastoor Skiba en de overige leden van ons parochiebestuur. 

De boodschap die ik nu ga vertellen gaat dit weekend verteld worden over alle locaties van onze 

parochie en van PKN Noord. 

 

Het Brandpunt. 

Op dit moment heeft de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, samen met de parochie HH. 

Martha en Maria vijftien kerkplekken die bediend worden met een gezamenlijk pastoraal team van 

slechts 3,95 fte, ondersteund door drie assistenten die in deeltijd actief zijn. Na afronding van de 

onttrekking aan de eredienst van de Heilig Kruiskerk te Amersfoort - dat was tot voor kort het 

eucharistisch centrum van onze parochie - en die van de Heilige Familiekerk te Soest blijven er dus 

dertien vierplekken over. Daarbij is Amersfoort-noord en haar directe omgeving goed 

vertegenwoordigd, met onder andere parochiekerken in Hoogland en Hooglanderveen. 

De financiële positie van onze parochie is zeer zorgelijk. Dat zal betekenen dat op termijn – wanneer 

de pastoraal werkers met pensioen gaan – deze zeer waarschijnlijk niet vervangen kunnen worden. 

We hebben op dit moment al een klein pastoraal team voor alle vierplekken en dat wordt binnen 

enkele jaren dus nog veel nijpender.  

Er is op dit moment geen zicht op een structurele verbetering van de financiën en mogelijkheden het 

pastoraal team uit te breiden. Integendeel, de vertraging van de onttrekking van de Heilig Kruiskerk 

zorgt ervoor dat de geplande inkomsten uit verhuur van het kerkgebouw, langer op zich laten 

wachten.  

Het aartsbisdom Utrecht heeft deze factoren overwogen en daarbij ook de demografische 

ontwikkeling van de parochie meegenomen. Door vergrijzing neemt het aantal parochianen in 

absolute zin af, maar hun betrokkenheid is en blijft groot. Het is  gezien het bovenstaande - evenwel 

steeds meer noodzakelijk om parochianen te verenigen in een kleiner aantal vierplekken en daar de 

rooms-katholieke eredienst te vieren, in het bijzonder de viering van de Eucharistie, naar Rooms-

Katholieke overtuiging ‘de bron en het hoogtepunt van kerkelijk leven’ waarvoor wij in het bijzonder 

op de Dag des Heren dienen samen te komen.  

Om al deze redenen geeft het Aartsbisdom pastoor Skiba en het gehele parochiebestuur de opdracht 

om de Rooms Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort terug te trekken uit het 

Brandpunt. Dit houdt concreet in dat onze parochie geen pastorale kracht meer kan en zal leveren en 

ook deelfinanciering voor operationele zaken en bijvoorbeeld onderhoud moet gaan stoppen. Het 
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stopzetten van de samenwerking in het Brandpunt is mogelijk conform de 

samenwerkingsovereenkomst uit 1993. Deze overeenkomst geeft de werkwijze aan bij stopzetting, 

bijvoorbeeld voor wat betreft de termijn.  

De overgangstermijn met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst start op 1 juli aanstaande. 

Wanneer deze overgangstermijn eindigt, is nu nog niet bekend. Dit zal komende weken onderzocht 

gaan worden in samenspraak met PKN-noord en parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ook de 

fasering gedurende deze overgangstermijn is nu nog niet bekend. De overgangstermijn zou ons 

voldoende tijd moeten bieden om op een constructieve wijze de nieuwe situatie vorm te geven.  

Mede op aandringen van het bisdom willen we dit vervelende, maar noodzakelijke proces 

voortvarend en zoveel mogelijk positief in gang zetten in samenspraak met de kerkenraad van 

Amersfoort-noord.  

Daarnaast is in het gesprek met de kardinaal ook het pastorale team ter sprake geweest. Daarover is 

gemeld: 

 Als twee parochies samen één pastoor delen en met elkaar samenwerken, worden de pastorale 

teams van beide parochies omgesmeed tot één pastoraal team voor beide parochies. Alle leden van 

het pastoraal team dienen bijgevolg volledig inzetbaar te zijn voor alle locaties van de twee parochies 

voor de Eucharistieviering, resp. Woord- en Communieviering of Woord- en Gebedsviering. De leden 

van het ene pastoraal team dienen daarom ook zichtbaar te zijn en werkzaam in alle locaties (in de 

dertien parochiekerken van de twee bovengenoemde parochies), in overeenstemming met wat hun 

op basis van wijding of pastorale zending en benoeming is toevertrouwd. Dit betekent o.a. dat 

pastoraal werker Josephine van Pampus zich zal gaan inzetten in alle locaties van beide parochies.  

De leden van het pastoraal team hebben allen in 2018 een nieuwe benoeming en zending ontvangen 

van de aartsbisschop, zijnde kardinaal Eijk, naar aanleiding van de benoeming tot pastoor van 

pastoor Skiba tot tevens pastoor van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (naast die van de HH. Martha 

en Maria). De leden van bovengenoemde afzonderlijke parochies vormen onder leiding van pastoor 

Skiba één pastoraal team voor beide parochies. Daarmee is hun oude benoeming vervallen. Bij de 

nieuwe benoemingen uit 2018 is oecumene niet belegd bij een specifiek lid van het pastoraal team.  

 

Het parochiebestuur en het pastoraal team, en in het bijzonder Josephine van Pampus, zijn vorige 

week ingelicht over deze boodschap. Zeker waar het persoonlijke aangelegenheden betreft, is het 

een zeer aangrijpende boodschap. Dit geldt ook voor pastoor Skiba , ondergetekende, en de andere 

bestuursleden.  

Desalniettemin start de overgangsperiode met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst 

tussen parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en PKN Amersfoort-Noord op verzoek van het 

Bisdom op 1 juli 2021.  

Inmiddels heb ik een aantal maal gesproken onder andere met de voorzitter van het Brandpunt en 

met de voorzitter van PKN. Onze allereerste zorg is het begeleiden van de leden en parochianen van 

het Brandpunt. Hiervoor is inmiddels een speciaal begeleidingsteam samengesteld. 

 

Beste mensen, het is niet onze intentie om het Brandpunt te sluiten. Wij zijn, vanuit onze parochie 

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ook niet tégen de oecumene. Echter de primaire taak van de 

Roomskatholieke kerk ligt bij de Eucharistie. Vanuit de Roomskatholieke leer dienen de 
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Roomskatholieke parochianen wekelijks naar de eucharistie te gaan op zondagochtend. Op een 

ander moment mogen zij echter wel naar een oecumenische dienst gaan.  

Tijdens mijn gesprekken met de voorzitter van het Brandpunt en van PKN hebben we uitgesproken 

naar elkaar dat we elkaar blijven opzoeken. We gaan samen een weg vinden, een nieuwe weg naar 

de toekomst. Er zal een nieuw, een ander, evenwicht komen.  

Wij stoppen in Amersfoort niet met de oecumene. Wel zullen we naar de toekomst toe op een 

andere wijze hier invulling aan moeten gaan geven. We zijn immers allemaal mensen en we proberen 

een weg te vinden; ieder vanuit eigen achtergrond, maar we blijven in gesprek met elkaar. Dat is 

onze gezamenlijk uitgesproken grote wens. 

Ik begrijp dat mijn boodschap u rauw op het dak valt; dat viel het ook bij het pastoraal team, het 

parochiebestuur en bij pastoor Skiba en mijzelf. Laten we proberen bij elkaar het gesprek hierover, 

blijvend, te vinden. Binnen het Brandpunt is inmiddels, zoals zojuist gezegd, een speciaal 

begeleidingsteam ingericht. Zij zijn deze ochtend ook aanwezig hier in het Brandpunt. 

Tot zover. Ook ik ben nog even aanwezig voor vragen; mogelijk kan ik nog niet alle vragen 

beantwoorden op dit moment; veel zal in samenspraak met Brandpunt en PKN nog moeten worden 

uitgezocht de komende maanden. Ik hoop in ieder geval dat jullie allen de kracht vinden om met 

elkaar het gesprek te vinden en het ook bij jullie te laten bezinken en een plaats te geven. 

 

Pastoor Skiba en  

Angélique Liebens, vicevoorzitter par. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 

 


