
Beste medeparochiaan,  
   
Een initiatiefgroep bestaande uit Annie Kamp, Qury van Woerden en Hans Veldhuis maakt 
zich , met vele anderen , zorgen over de toekomst  
van onze geloofsgemeenschap. Vorige week is in de kerk bekend gemaakt dat er 
vorderingen zijn in het proces om onze kerk te sluiten. Bij  
de” One”van vorige week  hebben we ook een uitgebreide toelichting ontvangen van de 
locatieraad en parochiebestuur. We zijn  echter bang  
dat “de dorpspomp voor levend water”  binnen niet al te lange termijn in Breukelen zal 
opdrogen .  
Op basis van het pastoraal-liturgisch beleid van het bisdom mag er in het nieuwe 
parochiehuis niet gevierd worden. Geen eucharistieviering  
en geen woord- en communieviering. Alleen woorddiensten door leken zijn dan nog 
toegestaan. De locatieraad heeft op informele wijze  
bij het bisdom getoetst of er draagvlak is voor een nieuw parochiehuis. Op basis van het 
bovengenoemde pastoraalbeleidsplan van het bisdom  
zou hier geen toestemming voor gegeven kunnen worden. Wij willen de situatie Loenen 
voorkomen, waarbij na jaren  van overleg, met  
gemeentelijke autoriteiten en het parochiebestuur , het bisdom uiteindelijk geen 
toestemming gaf de kerk te slopen , een nieuwe  
kapel te bouwen en de overige grond te verkopen aan een projectontwikkelaar. Wij zijn van 
mening dat we de toestemming van het bisdom  
vooraf zwart op wit moeten hebben.  
Vanaf begin vorig jaar is getracht het locatiebestuur te bewegen een brede discussiegroep in 
te stellen , samengesteld uit alle geledingen van  
onze parochie, om de toekomst van onze geloofsgemeenschap te bespreken. De  
locatieraad  bestaande uit 2 personen wou daar niet aan.  
Thans is men van mening dat zij voldoende mandaat  heeft gekregen in de op 19 november 
2017 gehouden parochievergadering.  Wij hebben  
inmiddels ervaren dat heel veel mensen de consequenties niet helemaal overzien.  De 
locatieraad en het parochiebestuur willen doorgaan  
met de plannen en staan niet open om thans al alternatieven te onderzoeken voor het geval 
het bisdom afwijzend beschikt.   
   
Het parochiebestuur wil af van de kostenpost Breukelen. Onze kerk is bouwkundig in een 
slechte staat en het parochiebestuur heeft de  
plicht de kerk te onderhouden. Er wordt gesproken  over een bedrag van € 3 miljoen euro 
voor een totale restauratie. Het staat natuurlijk  
als een paal boven water dat dit , bij een krimpende geloofsgemeenschap, niet meer 
verantwoord is. Echter de voorliggende plannen van  
het bouwen van appartementen  in het parochiehuis met kerkgeld en het inrichten van een 
kerkruimte van 28 vierkante meter, waar indien  
zo nodig de bridgezaal van ong. 200 m2  bij getrokken kan worden ,is bij het huidige beleid 
van het bisdom ook geen oplossing. Zoals eerder  
opgemerkt wil de initiatiefgroep graag de bevestiging van het bisdom,  dat wij ook in het 
nieuwe parochiehuis  onbeperkt eucharistie mogen  



blijven vieren.  Als initiatiefgroep willen wij de bisschop vragen zich nu al uit te spreken over 
de voorliggende plannen. Mocht de bisschop  
niet akkoord gaan dan hebben wij een paar alternatieven voorhanden.  O.a. om het voorste 
gedeelte van de kerk , altaar en priesterkoor  
voor de eredienst te behouden. De overige ruimte  vanaf de vroegere communiebanken  tot 
de Straatweg kan dan verkocht of verhuurd  
worden. Hierbij moet ons inziens onderzocht worden of het mogelijk is de kerk in de huidige 
staat met alle schitterende ramen te behouden.  
Ook dat zal geld kosten maar veel minder dan een totale restauratie.   
   
Laten we niet vergeten dat we in 2011 bij  de fusie met de andere 8 parochies  een eigen 
vermogen van ongeveer 2 miljoen euro en daarnaast  
nog  eens € 800.000,-- van het renovatiefonds, ingebracht hebben. Daar mogen we toch wel 
iets van terugverlangen om ons geloof in Breukelen  
zo lang mogelijk te kunnen blijven belijden in een sacrale ruimte en niet in een feestzaal.  
   
Graag bel ik u deze week of u onze gedachtegang deelt en of u onze actie wilt ondersteunen. 
Zo ja, dan maak ik  graag een afspraak wanneer ik  
uw handtekening kan komen halen.  
   
Met hartelijke groeten,  
   
Namens de initiatiefgroep  
   
Hans Veldhuis  
   
Bijlagen :   
- Pastoraal-Liturgisch beleid van het bisdom . Vooral de bijlage 1 en 2 zijn belangrijk.  
 


