
Verslag van de open parochievergadering op 31 mei 2011 in de Maria Virgo Regina 
Geloofsgemeenschap in Bennekom. 
 
Het onderwerp van de vergadering: Toelichting van de heer Jack Peerlings, vice-voorzitter van het 
bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie, over het beleid van het parochiebestuur ten aanzien 
van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van 2 februari 2011 van het Bisdom en het beleid van het 
bestuur met betrekking tot het bevorderen van de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen. 
 
(Ter herinnering: De beleidsnota, een samenvatting daarvan en een reactie daarop van het MVR-
bestuur kunt u vinden op de website www.rkkerkbennekom.nl onder het kopje ‘Documenten’. De 
samenvatting van het beleidsplan en de reactie van het MVR-bestuur op dit beleidsplan kunt u ook 
vinden in het ‘parochieblad’: Maandblad voor de katholieken in Bennekom’ van maart 2011; In het 
Maandblad van mei 2011 vindt u een reactie van het parochiebestuur.) 
 
De toelichting van Peerlings: 
De kern van de bisschoppelijke beleidsnota is dat één lokatie, en in onze parochie is dat Wageningen, 
wordt aangewezen als ‘eucharistisch centrum’, waar elke week de viering van de eucharistie is 
gewaarborgd. Je kunt het een vorm van centralisatie op één plek noemen waar alles aangeboden 
wordt. We kunnen ons afvragen wat de bisschop beweegt om met dit beleid voor de dag te komen: de 
bezorgdheid over het teruglopende aantal gelovigen, achtereenvolgende jaren van financiële 
exploitatietekorten in het bisdom, financiële zorgen in de parochies, kortom een samenloop van 
omstandigheden die een gevoel van urgentie opleveren, dat noopt tot agerend optreden. 
We kunnen de problemen onderschrijven, maar vragen ons af of het voorgeschreven beleid een 
oplossing biedt voor het overeind houden van de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen, wat 
de juist de kern was en is van het beleid van dit bestuur?  
Het was beter geweest om het bestuur verantwoordelijk kunnen maken voor het zoeken van 
oplossingen. Maar nu is het bisdom op de stoel van het bestuur gaan zitten. Wat nu uitgestippeld 
wordt, met name de centralisatie op één plaats, is misschien haalbaar in een stedelijke omgeving, 
waar alles dichter op elkaar zit, maar in onze situatie, waar de afstanden tussen de kerken groter zijn, 
werkt de voorgestelde oplossing niet. 
 
Er is veel variëteit in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie. Dat vraagt om een 
variërend beleid. Maar een ding geldt voor allemaal: we moeten de financiën op orde houden. We 
kunnen voor de komende tien jaren overzien dat er in de kerkgebouwen geen groot onderhoud te 
doen is. Maar er moet ook beleid gevoerd worden voor een langere duur. Wat ‘Bennekom’ betreft 
hoeven we ons relatief de minste zorgen te maken. 
 
Met de oplossing die het bisdom aandraagt moeten we zien te leven. Ook voor de pastoor die aan zijn 
bisschop gehoorzaamheid verschuldigd is, is het een lastig parket. Als de oplossing van het bestuur 
moet komen, zullen we in ieder geval moeten (mee)bewegen.  
Peerlings zegt voor wat het vinden van een oplossing betreft, optimistisch gestemd te zijn. Want op de 
keper beschouwd ziet de beleidsnota van het bisdom er zo dramatisch nu ook weer niet uit. Het zal 
mogelijk zijn een oplossing te vinden die acceptabel is voor de bisschop, de pastoor en het bestuur. 
 
Het bestuur is druk doende de hele problematiek goed op papier te zetten, ter voorbereiding van het 
aangekondigde gesprek op de Maliebaan. Om daarvoor wat meer tijd te vinden is dat gesprek wat 
naar achteren geschoven. Het zal nu, met een etentje, plaats vinden in november aanstaande. 
 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de aanwezigen: 
1. Als er in Wageningen elke zondag een eucharistieviering gehouden wordt, vermindert dit de 
mogelijkheid tot het vieren van de zondagse eucharistie op andere lokaties. 
P: Door te variëren in de tijden van aanvang van de vieringen kan worden bewerkstelligt dat op meer 
lokaties op zondag een eucharistieviering gehouden kan worden. In verschillende lokaties wordt 
daaraan meegewerkt. Bennekom handhaaft haar aanvangstijden op 10.00 resp 10.30 uur. 
 
2. Als we het met de bisschop niet eens zijn, zouden we het hem duidelijk kunnen zeggen, 
P: We zijn het niet helemaal met de bisschop oneens. Om het hele scala van activiteiten van diakonie, 
catechese, liturgie enz aan te bieden willen we streven naar meer maatwerk en niet het accent leggen 
op een bepaalde lokatie. Het is nu eenmaal zo dat iedereen gehecht is aan zijn eigen gemeenschap. 



Dat legt ook de verantwoordelijkheid bij elke gemeenschap. De bisschop is er niet op uit op de lokale 
gemeenschappen op te heffen, maar ze moeten wel zelfredzaam zijn. 
 
3. Volgens de beleidsnota is er geen ruimte voor de ontplooiing van de krachten in de lokale 
gemeenschappen. Met name de verwachting dat een lokale voorganger in een woord- en 
communieviering dat weekend eerst de eucharistieviering meeviert, is niet realiseerbaar.  
P: Een eucharistieviering op zaterdagavond biedt deze mogelijkheid wel. 
Maar het blijft wel erg veel gevraagd van de voorganger. 
 
4. Waarom een eucharistisch centrum op een plek? 
P: Mensen zijn gehecht aan duidelijkheid. Op zich is dat verstandig beleid. De bedoeling is om op die 
plek alles aan te bieden. Dat kan nu eenmaal niet overal. Neem bijvoorbeeld Lunteren. Een kleine 
goed lopende gemeenschap. Maar voor de jeugd zijn er geen activiteiten. Daar zal dan op andere 
plekken in voorzien moeten worden. 
 
5.. Het is niet acceptabel dat we de Goede week niet mogen vieren in onze eigen gemeenschap. 
P: Dit is misschien wel het moeilijkste punt in de beleidsnota. Het bestuur is daar nog niet uit. 
 
6. Hoe kerkelijk ongehoorzaam mogen we zijn. We hoeven toch niet zomaar op alles ja en amen te 
zeggen?  
P: De vraag is hoe ga je er mee om. Tactisch, strategisch en aftastend waar er ruimte is. 
 
In de afronding benadrukt Hans Wilmink dat we blijven streven naar een vitale gemeenschap, vol van 
levendigheid en bewegelijkheid. Het parochiebestuur wordt gevraagd een oplossing te vinden dat het 
paastridium ook in andere gemeenschappen gehouden kan worden. Verder gaat het er om dat andere 
voorgangers, waaronder onze eigen, gewaardeerd worden. Wij willen onze eigen koers varen daar 
waar mogelijk. We zullen onze eigen talenten in de gemeenschap blijven aanspreken en daarbij 
vooral aandacht geven aan de opleiding van onze eigen voorgangers. 
 
Verslag door Timo Harmsen 


