
 

Verslag hoorzitting  

geloofsgemeenschap O.L.V. van Lourdes, Doorwerth, d.d. 28 juni 2016 
 

Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. Start: 19.30 uur 

 

Agenda 

 Welkom en woord van bezinning 

 Stand van zaken pastoraal en bestuurlijk 

 Toelichting procedurevoorschriften 

 Toelichting door de locatieraad en de pastoraatsgroep 

 Pauze 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 Sluiting 

 

Er is een lijst van aanwezigen opgesteld. Er zijn 48 aanwezigen inclusief notuliste Caroline 

Steenbergen. 

 

Gerhard Bos 

Carla Bos 

Pawel Ziolkowski 

Henri ten Have 

Guido Dieteren 

Thom Verlinden 

Sjaak Aarden 

Diony de Wit 

Nico van Schaik 

Lyde Schmidt      

P.M.W. Reijmers 

G.J.A. Opbroek 

E. Hegeman 

T.M. Jansen 

E. Schouten 

E.J. van Zuilen 

J.W.Polman  

 J.H. Polman 

A.J.G. Garretsen 

G.J. Garretsen 

Carel Taminiau 

 M. van de Meys 

T. Pieters 

J. Mulder 

P. Heslinga van der Lubbe 

H.J.W. Janssen 

M.A. Ekelhoff 

Mevrouw Lierop 

Tini Stein-Ahrens 

M.P.J. Wamsteeker 

A.J.M. Daals-Lurvink 

Tineke Janssen 

Joke Waardijk 

Gerard Waardijk 

Wim van der Salm 

Arie Jansen  Modderman 

Maria  Jablonska 

Afrah Aoda 

H.W.M. van Meerendonk 

Wim Hieselaar 

Margie Essert 

A.L. Bertrums Roijen 

Mary Ketelaars 

Jaap S. Broers 

Bea Lankester 

A.M. Loosen-Loerakker 

Fenny Nieskens 

 

 

  



 
Welkom en woord van bezinning 

Gerhard Bos Heet de aanwezigen welkom en introduceert Sjaak Aarden, voorzitter van de 

avond. 

Sjaak Aarden Ik zal zorgen voor een goed verloop van de avond. 

Henri ten Have Woord van bezinning. 

Sjaak Aarden  weet dat het geen gemakkelijke avond wordt. Hij kondigt Thom Verlinden aan. 

 

Stand van zaken pastoraal en bestuurlijk en toelichting procedurevoorschriften 

Thom Verlinden  Vanavond beginnen we met de officiële procedure tot het onttrekken van ons 

kerkgebouw aan de eredienst, en ik moet zeggen met pijn in mijn hart. Ik zal u 

meenemen hoe wij als bestuur tot dit besluit zijn gekomen. Voor de 

zorgvuldigheid heb ik het uitgeschreven. 

Een jaar geleden hebben wij u ons toekomstbeeld gepresenteerd. Wij hebben 

officiële procedure tot het onttrekken van ons kerkgebouw aan de eredienst, en 

daarover gepubliceerd in het parochieblad Titus Breed, u heeft een persoonlijke 

brief ontvangen destijds en op 22 juni 2015 hebben wij onze plannen toegelicht in 

een parochieavond. Ik ga dit niet allemaal herhalen, maar wil het toch nog even 

kort samenvatten. 

  Door de afnemende aantallen parochianen, vergrijzing, pastorale en 

vrijwilligerscapaciteit en financiële toestand van de Parochie kan het huidige 

voorzieningenniveau niet meer gehandhaafd worden. Dit betekent dat de 

Parochie voor ingrijpende keuzes en beslissingen staat. 

  Niet alleen uit financiële overwegingen. Door de net genoemde ontwikkelingen is 

het bedienen van de parochie pastoraal nauwelijks te meer te behappen. 10 

locaties met 10 kerkgebouwen is in de toekomst niet meer vol te houden. 

Geadviseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de 

locaties en leden van het parochiebestuur hebben we naar onze parochie 

gekeken.  Verwachte toekomstige vitaliteit van de gemeenschappen, geografische 

ligging en kerkbezoek hebben daar een grote rol gespeeld, rekening houdend met 

onze pastorale capaciteit en financiële mogelijkheden 

Dit heeft geleid tot een toekomstvisie voor onze parochie, waarin wij aangegeven 

hebben welke kerkgebouwen wij willen behouden op de langere termijn, welke 

kerkgebouwen wij zo lang mogelijk in stand willen houden en welke gebouwen wij 

helaas gaan onttrekken aan de eredienst. Ook hebben wij in deze visie 

aangegeven welke niveau van pastorale bediening op deze locaties wil aanbieden. 

Doorwerth is helaas een van de eerste kerken de we gaan sluiten.  



 
Samen met de locatieraad en pastoraatsgroep gaan wij een werkplan opstellen 

voor de periode van nu tot de sluiting. Dit plan is er op dit moment nog niet 

omdat e.e.a. afhankelijk is van hoe snel het gebouw kan worden afgestoten. Wij 

streven ernaar om te periode tussen sluiting en overdracht zo kort mogelijk te 

laten zijn. Momenteel zijn er 2 gegadigden die ons gebouw, dat een monument is, 

willen ontwikkelen. Beide zijn ook geïnteresseerd in de kerk van Heelsum. 

De stappen die we nu samen gaan zetten zullen gericht zijn op: 

 Het onttrekken van het gebouw aan de eredienst (een beslissing die alleen de 

bisschop kan nemen) en de verkoop van het gebouw en alle voorbereidingen die 

daar bij horen. Deze hoorzitting is een eerste stap 

 Het begeleiden van de geloofsgemeenschap in deze nieuwe fase.. Hoe wilt u met 

elkaar nog gemeenschap zijn? Wat heeft u daarbij van ons nodig?  Het doet mij 

deugd dat er op deze locatie al bijeenkomsten zijn geweest om over de nieuwe 

toekomst na te denken 

 

Met het sluiten van uw kerk, neemt de parochie geen afscheid van u als 

parochiaan of vrijwilliger! 

Wij bouwen samen aan de Titus Brandsma parochie en ik hoop van harte dat u uw 

plek in onze parochie weer weet te vinden en de aansluiting bij onze andere 

geloofsgemeenschappen binnen HDOR.  

 

 Vanavond start officiële procedure onttrekking van het kerkgebouw aan de 

eredienst. Daar kan overigens uitsluitend de bisschop een beslissing over nemen. 

 Onder meer door het afnemend aantal parochianen kan het huidige 

voorzieningenniveau niet gehandhaafd blijven. Tien locaties met tien 

kerkgebouwen is financieel niet haalbaar meer. 

 Doorwerth is één van de eerste kerken die gaat sluiten. Hoe snel dat gaat, is niet 

te voorzien. Er zijn momenteel wel gegadigden voor dit monumentale gebouw. 

 Het kerkgebouw in Heelsum zal mogelijk verkocht en vervolgens gesloopt worden 

om plaats te maken voor woningen. 

 Het is van belang te bepalen hoe we de geloofsgemeenschap in Doorwerth gaan 

begeleiden in deze nieuwe fase. 

 

Guido Dieteren Toelichting op het pastorale proces. Alvorens een kerkgebouw verkocht kan 

worden dient het onttrokken te worden aan de eredienst. Dat is feitelijk een 

liturgische handeling. De parochie dient goed onderbouwd aan de bisschop aan te 



 
geven waarom de kerk onttrokken moet worden aan de eredienst. Het is wijs de 

kerk na de onttrekking zo spoedig mogelijk te verkopen.   

 Als eerste zal het bisdom bekijken of er een goede en reële prijs is afgesproken. 

 Ten tweede kijkt het bisdom naar de bestemming van het gebouw. Een 

kerkgebouw kan bijvoorbeeld niet in gebruik worden genomen als moskee of 

disco. Wel kan het gebouw verkocht worden aan bijvoorbeeld de Baptisten, zoals 

in Ede is gebeurd. 

 We zijn al een jaar lang bezig met de voorbereiding om het proces op een zo 

zorgvuldig mogelijke wijze te laten verlopen. Hoe gaan we om met de vrijwilligers 

en met de structuur? Het gaat om verankering. Een geloofsgemeenschap kan niet 

zonder meer ‘aangehaakt’ worden bij een andere gemeenschap. Gelukkig liggen 

er al heel veel lijntjes, maar het zal niet gemakkelijk worden; het zal een kwestie 

zijn van geven en nemen. 

 

Sjaak geeft de aanwezigen de ruimte te kiezen voor een korte pauze of te starten met het stellen van 

vragen. Men kiest voor het laatste. 

 

Gelegenheid tot het stellen van vragen 

Wim Hieselaar Er zijn al eerder bijeenkomsten geweest met de locatieraad, wensen parochianen 

zijn teruggekoppeld aan bestuur. Had verwacht dat bestuur vanavond in zou gaan 

op de wensen, geuit tijdens twee eerder gehouden avonden. Kan de Markuszaal 

behouden blijven voor bijeenkomsten van parochianen, waarbij een ZZP’er als 

voorganger optreedt? 

 Hoe vindt de organisatorische en pastorale inbedding plaats? Hij had gehoopt 

daar al een schets van te krijgen. 

Thom Verlinden  Men wil de mogelijkheid bijeen te komen in een ruimte stimuleren en daar zal in 

worden voorzien. Of dat de Markuszaal zal worden, is afhankelijk van de 

toekomstige bestemming.  Het ‘op eigen houtje’ inhuren van voorgangers is lastig.  

Guido Dieteren Pastorale inbedding wordt heel duidelijk gezocht binnen HDOR. Een locatieraad 

voor HDOR is nog te hoog gegrepen. Een zaaltje is mogelijk, maar wees daar 

liturgisch voorzichtig mee. 

 

 

Gerhard Bos Graag zouden we als gemeenschap eenmaal per maand bijeenkomen in 

Doorwerth, dat is eigenlijk een eis.  

Thom Verlinden Kent de activiteit waar Gerhard Bos op doelt (onder meer een lunch) en die is zeer 

waardevol. Een garantie voor de komende tien jaar is niet te geven, maar we 

zullen hierin voorlopig blijven voorzien. 

Henri ten Have Voorwaarde: niet op de zondag, omdat je dan de huidige structuur handhaaft.  

Gerhard Bos Dat is al besproken, voorgesteld is de zaterdag. 



 
 

 

E.J. Van Zuilen Is bekend met protestantse kringen in Doorwerth en omgeving, waar hij vaak de 

opmerking krijgt “Wij moeten ook zelf voor geld zorgen”. Ook de PKN staat er 

zijns inziens niet rooskleurig voor in financiële zin. Zou er gekeken kunnen worden 

naar gebruik van het gebouw van de protestantse gemeente?  

Henri ten Have Het is niet heel gebruikelijk om in een protestantse kerk een eucharistieviering te 

houden. Zegt niet op voorhand nee, maar durft niet keihard ja te zeggen. 

 

 

Nico van Schaik Is 18 jaar lid van deze gemeenschap. De geest van saamhorigheid was hetgeen 

hem trok in deze gemeenschap. Wanneer hij hoort dat we samengaan met HDOR, 

vindt hij dat een stap te ver. 

 Hij verwacht actie van het parochiebestuur om te kijken hoe in kleine kernen de 

gemeenschap in stand kan worden gehouden. Ga alsjeblieft die uitdaging aan. 

Bijvoorbeeld eenmaal per maand een viering in dit dorp. Vanuit het licht van de 

Geest zouden we moeten kijken hoe we kleine cellen kunnen laten bestaan, 

gesteund door een groter verband.  

Thom Verlinden Heeft begrip voor de hartenkreet. Heeft al de bereidheid uitgesproken iets in deze 

zin te gaan ondersteunen. 

 

 

Lyde Schmidt Hoe zit het kerkrechtelijk om een dienst te houden in een neutrale of protestantse 

ruimte? 

Henri ten Have Over een neutrale, mits enigszins passende ruimte, hoeft niet met de bisschop 

overlegd te worden. Voor wat betreft een protestantse kerk zou je te maken 

kunnen krijgen met identiteitsverwarring. Dat zou uitgezocht moeten worden en 

hij zegt dat toe. 

Gerhard Bos Het zou bijvoorbeeld de bijzaal  aan de overkant (protestantse kerk) kunnen zijn. 

Fenny Nieskens Ondersteunt dit voorstel. Wanneer de koper (van kerk Doorwerth, red.) alleen 

door de week gebruik maakt van het kerkgebouw zou de Markuszaal in het 

weekend gebruikt kunnen worden door de parochie. 

Henri ten Have Als bestuur zitten we op twee sporenbeleid. We waarderen de lokale binding, 

maar wel naar de maat van het mogelijke. Maar we moeten ook streven naar 

gemeenschappelijkheid met andere geloofsgemeenschappen binnen de parochie. 

We zijn een katholieke kerk die over de grenzen van de eigen plaats heen moet 

kijken. De Titus Brandsma parochie is groter dan Doorwerth alleen. Laten we als 

gemeenschap zoveel mogelijk overgaan naar of Oosterbeek of Renkum. Zo’n 

afspraak zou onderling gemaakt kunnen worden. 

 



 
 

P.M.W.  Reijmers Hoort niet bij deze parochiegemeenschap, maar is er vanuit vroeger tijden bekend 

mee. Licht toe dat pastoor Ten Have sprak over een sacrale ruimte en dat 

betekent dat Christus hier zelf aanwezig is, hij is gastheer in zijn huis. In 

protestantse kringen ligt dat anders, daar maakt het niet uit. 

Henri ten Have  Beaamt dit. 

 

Pauze  

 

A.M.  Loosen Heeft een vraag over het kerkhof en de inventaris. 

Guido Dieteren Het kerkhof/de begraafplaats blijft zoals die is en wordt zeker niet verkocht. 

Voor wat betreft de spullen van de kerk: er wordt niets weggegeven, er komt ook 

geen openbare verkoop. Er zal aan de hand van een inventarisatielijst door het 

parochiebestuur gekeken worden naar de uiteindelijke bestemming, bijvoorbeeld 

andere geloofsgemeenschappen binnen de parochie. 

Over onroerende zaken, zoals de glas-in-lood ramen, zal nader overleg met de 

koper van het gebouw plaatsvinden. 

De archieven (doop- en huwelijksboeken) gaan naar de zetel van de  Titus 

Brandsma parochie (in Wageningen, red.). Zou de parochie ophouden te bestaan, 

dan gaat e.e.a. naar het bisdom. 

Nico van Schaijk Een aantal dingen hoort onvervreemdbaar bij deze gemeenschap. Wat gaat daar 

mee gebeuren? 

Guido Dieteren Stelt voor dat de heer Van Schaijk hierbij betrokken wordt. 

Nico van Schaijk Is hiertoe bereid. 

 

 

Afrah Aoda Vraagt zich af waarom het gaat over verkopen van inventaris. Waarom slaagt de 

geloofsgemeenschap Doorwerth er niet in  jongeren aan te trekken? 

Gerhard Bos Er zijn bijna geen jongeren in Doorwerth. Om jongeren aan te trekken moet je ook 

iemand hebben die jongeren inspireert.  

 

 

Maria Jablonska Begrijpt niet waarom het onderhoud (van deze kerk, red.) een financieel 

probleem zou zijn voor de parochie. 

Thom Verlinden Dit is in verhouding geen heel dure kerk. Op het moment echter dat dit gebouw 

niet meer dient als kerk, dan willen we dit afstoten, omdat we geen 

gebouwenbeheerder zijn. Helaas zitten we in een neergang. De huidige omvang 

van de geloofsgemeenschap rechtvaardigt niet het aantal gebouwen. 

 

 



 
Arie Jansen Modderman  Is al heel lang lid van deze gemeente, ooit misdienaar geweest. Er zijn 

destijds grote offers gebracht door onze ouders. Het is heel verdrietig dat het nu 

zo afloopt. 

 In september al naar voren gebracht dat het een trieste zaak is. We missen nog 

steeds een concreet plan: hoe lang gaat het duren? Wanneer gaat de zaak in gang 

gezet worden? We moeten streven naar één ding: dat God niet verdwijnt uit 

Doorwerth. Hij mag niet weggedragen worden samen met het gebouw. Wij, als 

rooms-katholieken, hebben ook de taak om christen te zijn. We moeten een weg 

vinden om samen vieringen te beleven, vooral voor de ouderen onder ons. We 

dienen het op een goede manier af te kunnen sluiten om op een bepaalde manier 

verder te kunnen gaan. 

Thom Verlinden Op het moment dat het gebouw verkocht gaat worden, zal direct duidelijkheid 

worden gegeven over de koper. De naam kan op dit moment nog niet openbaar 

gemaakt worden. 

 Er is circa een jaar nodig voor planvorming, samen met de gemeente, voordat de 

kerk gesloten gaat worden. 

 De toezegging, dat er gezocht gaat worden naar een locatie om voorlopig  nog 

bijeen te kunnen komen, wordt nogmaals gedaan. 

 

 

Maria Jablonska Waarom moet de kerk afgestoten worden? 

Thom Verlinden Er moet geanticipeerd worden op de toekomst. In het licht van teruglopende 

kerkgang. 

 

 

Mw. Hegeman We zitten in een tijd van her-evangelisatie. Hebben we mensen actief benaderd 

om deel te nemen aan onze gemeenschap? Is daar een plan de campagne voor 

geweest? Het is goed dat Jezus Christus het niet zo gedaan heeft en ook niet zijn 

apostelen. 

Thom Verlinden Geen plan geweest. Nieuwe bewoners willen we natuurlijk benaderen maar dan 

om lid te worden van de parochie, niet alleen van deze geloofsgemeenschap.  

E. Hegeman Veel mensen zijn weggelopen uit deze kerk (o.a. 8-mei beweging). Zijn er 

mogelijkheden voor traditionele vieringen? 

Henri ten Have De grote vraag is hoe we jongeren kunnen enthousiasmeren voor ons geloof. 

Daarvoor is echter voldoende menskracht nodig, en die ontbreekt in de huidige 

tijd. Er zijn geen pasklare oplossingen voorhanden. Het is de vraag wat een goede 

manier aan het evangeliseren is.  

T.M. Janssen Heeft vier kinderen die geen van allen meer naar de kerk gaan. 

Henri ten Have U bent al missionaris wanneer u hen verteld hoe het geloof u geholpen heeft. 



 
 ‘Geduld met God’; dit boek is wellicht de sleutel tot inspiratie, hoe planten we 

zaadjes die uiteindelijk tot wasdom kunnen komen. 

 

 

Bea Lankester We kunnen blijven treuren dat we dicht gaan, maar schaalvergroting is 

onvermijdelijk.  

 De starttijd van vieringen – 10.00 uur – is rijkelijk vroeg voor de huidige populatie, 

die bij sluiting van Doorwerth ook nog eens verder moet reizen. 

Henri ten Have De tijden zijn niet in beton gegoten, er is ruimte voor overleg. 

Bea Lankester Vroeger kon men kiezen voor aanvangstijd 10.00 uur in de ene en 11.00 uur in de 

andere plaats. 

Henri ten Have Deze suggestie wordt meegenomen. 

 

 

Gerhard Bos Hoe denken jullie (parochiebestuur, red.) met de vrijwilligers uit Doorwerth om te 

gaan? 

Thom Verlinden Voor huisbezoeken of het rondbrengen van TitusBreed (red.) zijn nog steeds 

mensen nodig. Dat wordt bij de andere gemeenschappen ook verwacht. Zowel 

parochianen als vrijwilligers dienen verwelkomd te worden. Daarover wordt met 

locatieraden overleg gevoerd. Mensen moeten zich welkom voelen en dat geldt 

ook voor vrijwilligers. 

Gerhard Bos De gemiddelde leeftijd is bekend. Wie kunnen we nog benaderen om de huidige 

activiteiten te waarborgen? 

Thom Verlinden Gekeken moet worden naar het totaal van activiteiten en daarover zal overleg 

gevoerd moeten worden. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

van de parochie. De alternatieven zullen op een rij gezet moeten worden. 

Guido Dieteren Een kerk wordt gesloten, maar de mensen blijven in Doorwerth wonen.  

 Als we iets geleerd hebben van de fusie in Ede, is dat we andere locaties moeten 

voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Anderen zullen gaan meekijken in jouw 

keuken. Het is niet alleen aanschuiven bij, maar ook een eigen plek verwerven. 

Gerhard Bos Het risico is groot, mede gezien de leeftijd van de mensen, dat we moeilijk aan 

vrijwilligers kunnen komen. Men zal minder hard lopen voor een gemeenschap 

zonder kerk. Het is belangrijk dat dit punt onderkend en meegenomen wordt. 

Henri ten Have Vooral het bezoekwerk is een lokale aangelegenheid. Dat was zo en dat blijft ook 

zo, daar dienen we oog voor te blijven houden. 

 

 

Nico van Schaijk In de wandelgangen circuleert de datum 11 februari 2017 als datum voor 

mogelijke onttrekking aan de eredienst. Kan deze gaan verschuiven? 



 
Thom Verlinden Men heeft zich afgevraagd wat een natuurlijk moment zou kunnen zijn. 

Momenteel is men behoorlijk vergevorderd met de verkoop. Daarin wordt ook de 

kerk in Heelsum meegenomen. Zodra men concreet kan worden, zal men dat 

doen! 

 Een scenario om de zondagsdiensten te schrappen en het gebouw alleen nog te 

gebruiken voor huwelijken en uitvaarten verdient niet de voorkeur. 

Sjaak Aarden Laten we elkaar vasthouden. Laten we blijven geloven binnen  de 

geloofsgemeenschap van Titus Brandsma binnen Doorwerth.  

 

 

Guido Dieteren Mensen vroegen ‘hoe nu verder’? 

 Verdergaand onderzoeken verkoop kerk.  

 Inventarisatie van alle goederen.  

 Verankeren van de pastorale zorg in Doorwerth. 

 Onderzoeken of er andere ruimtes beschikbaar zijn om op de een of andere 

wijze bijeen te komen. 

 Communicatie. Bij voorkeur zou na de zomer iemand aangewezen moeten 

worden die zorg heeft voor de communicatie met u als parochianen! 

 Hoe gaan we waardig afscheid nemen van deze kerk. 

 

 

Sluiting 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer bij de aanwezigen. 

De hoorzitting wordt gesloten. 

 


