
Toelichting  

op het beleidsplan  

‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ 

 

 

Aanleiding voor deze toelichting 

Op 27 oktober jl. heb ik mede namens de bisdomstaf een beleidsplan doen uitgaan 

betreffende Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsvieringen 

in het Aartsbisdom Utrecht. Nadien heb ik brieven en e-mails uit enkele parochies 

ontvangen waarin zowel waardering alsook bezorgdheid, teleurstelling of onbegrip te 

lezen is. De vraag blijkt te leven of er, wanneer er over vijf jaar in het Aartsbisdom 

Utrecht op zondagen geen woord- en communievieringen meer zullen zijn, op 

zondagen nog gebedsvieringen mogelijk zijn. Over gebedsvieringen zegt de 

beleidsnota nauwelijks iets. Daarom hoop ik met deze aanvulling op het beleidsplan 

een en ander te verduidelijken. 

 

Gebedsvieringen 

In het beleidsplan wordt benadrukt dat de Eucharistie het kloppend hart is van ons 

geloofsleven. Daar waar het kan zal (vooral) op zondag de Eucharistie gevierd 

worden. In het verlengde daarvan wordt in het beleidsplan uiteengezet en toegelicht 

dat het aantal woord- en communievieringen op zondag in de parochiekerken in het 

Aartsbisdom Utrecht binnen vijf jaar geleidelijk minder wordt en dat deze vieringen na 

vijf jaar op zondagen niet meer plaatsvinden. Wel kunnen zij na vijf jaar nog worden 

gehouden op doordeweekse dagen (en op zondagen alleen in zorginstellingen). 

Hoe zal de situatie na vijf jaar zijn, wanneer op zondagen in kerken geen woord- en 

communievieringen meer worden gehouden? Daar waar op zondag (incl. de 

vooravond, die reeds bij de zondag hoort) in een kerk geen Eucharistie gevierd kan 

worden, valt te overwegen dat gelovigen naar een andere kerk in de eigen parochie 

of daarbuiten gaan waar wel de Eucharistie wordt gevierd. Blijkt dit op 

onoverkomelijke bezwaren te stuiten, dan kan in kerken waar geen Eucharistie kan 

worden gevierd, een gebedsviering worden gehouden. De geloofsgemeenschap kan 

dan in de eigen locatie op zondag bij elkaar komen om te bidden, te zingen en het 

Woord van de Heer te ontvangen. Echter, het is wel zaak dat zoveel mogelijk 

mensen deelnemen aan de zondagse Eucharistie, zeker ook diakens en pastoraal 

werk(st)ers die werken met een zending van de aartsbisschop. 

Uiteraard blijven naast Eucharistievieringen op zondagen gebedsvieringen mogelijk, 

zoals het kerkelijk ochtendgebed (de lauden) of avondgebed (de vespers), de 

aanbidding van het Allerheiligst Sacrament (waardoor gelovigen ook de ‘geestelijke 

communie’ kunnen ontvangen) en andere vormen van gebedsviering. 

 



Waardering 

“Met veel zorg en inzet verzorgen diakens, pastoraal werk(st)ers alsook parochianen 

in ons aartsbisdom sinds tientallen jaren – naast gebedsvieringen – woord- en 

communievieringen …” zo heb ik in bovengenoemd beleidsplan geschreven. Graag 

herhaal ik dat ik veel waardering heb voor al de toewijding en inzet van onze 

diakens, pastoraal werk(st)ers alsook parochianen die gebedsleider zijn, opdat 

Christus en Zijn Evangelie verkondigd worden en ons katholiek geloof wordt gevierd 

en gedeeld.  

 

Ik wens u allen een Zalig Kerstmis en Gods zegen en vreugde voor 2023. 

Met hartelijke groet, mede namens de bisdomstaf,  

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk  

Aartsbisschop van Utrecht  

 

 

Utrecht, 19 december 2022 


