
Verslag van de parochiebijeenkomst op zondag 1 juli 2018 om 11.15 uur. 

Op de bijeenkomst waren er volgens de ingevulde presentielijsten 78 personen aanwezig aanwezig 

waaronder Theo Goedendorp, vice-voorzitter van het parochiebestuur.  

1. Opening. 

Sophie Koster (pastoraatgroep) opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan allen die gehoor 

hebben gegeven aan de oproep om vandaag aanwezig te zijn, met een speciaal welkom aan Theo 

Goedendorp namens het parochiebestuur. 

 

2. Mededelingen. 

Sophie geeft het woord aan Nel van Bekkum die, namens onze geloofsgemeenschap, afscheid neemt van 

Jaques van den Born als lid van de lectorengroep. Met een bloemetje en een goede fles wijn wordt Jacques 

bedankt voor zijn jarenlange inzet in de woord- en communiegroep en de lectorengroep. 

 

3. Introductie van Annie Kamp als voorzitter van de LR 

Nel geeft het woord aan Martin Streng, ad-interim voorzitter van de locatieraad. 

Martin wil Annie Kamp aan de geloofsgemeenschap voorstellen als nieuwe voorzitter van de locatieraad. 

Dit kan officieel echter pas na goedkeuring van het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft echter pas 

morgen een vergadering waarin dit onderwerp op de agenda staat. Theo Goedendorp deelt echter mede 

dat de aanstelling van Annie Kamp als voorzitter van de locatieraad waarschijnlijk geen probleem zal zijn 

voor het parochiebestuur en gaat ermee akkoord om Annie Kamp bij deze als nieuwe voorzitter te 

introduceren. 

Vervolgens neemt Annie plaats achter de voorzitterstafel. 

Martin geeft een toelichting op de aanstelling van Annie.  

Hij vindt het een moedig besluit van Annie om, als lid van de initiatiefgroep, in deze roerige tijd voor onze 

geloofsgemeenschap voorzitter te willen worden van de locatieraad. Het belang van onze lokale 

gemeenschap vergt om moedige besluiten te durven nemen en ook om te waarborgen dat alle parochianen 

die een handtekening hebben gezet bij het initiatief van de initiatiefgroep, mogen vertrouwen op een 

locatieraad, die de afgegeven signalen van de initiatiefgroep serieus neemt en de lokale belangen ook in 

groter verband optimaal verdedigt. 

Het is ook moedig om je kandidaat te stellen in de wetenschap dat de vitaliteit van onze 

parochiegemeenschap tanende is en er allerlei belangrijke besluiten afhankelijk worden gesteld van deze 

vitaliteit.  

Je hebt aangegeven dat het 19 november besluit een andere status moet krijgen en er ruimte moet komen 

voor onderzoek naar alternatieven. Die toezegging heb je gekregen, waardoor je een voorzitter van al onze 

medeparochianen kan zijn! 

Graag heet ik je welkom en wens ons allen een inspirerende toekomst toe.  

 
4. Achterom kijken en vooruitzien. Samen opnieuw op pad.   

Martin Streng doet verslag van het ontstaan van het 19 november besluit en het waarom van deze 

bijeenkomst. 

Kernthema van deze bijeenkomst is feitelijk “Samen opnieuw op pad”. Eenvoudig zinnetje, er zit alleen een 

lastig woordje in n.l. SAMEN. Daarvoor moesten alle betrokken partijen en personen wel heel veel 

inspanningen verrichten. Honderd handtekeningen geven echter een verplichtend karakter. Alle 

betrokkenen waren zich ook bewust van hun verantwoordelijkheid om te voorkomen dat een splijtzwam 

onze gemeenschap uit elkaar zou spelen.  

De afgelopen maanden is de beeldvorming ontstaan dat een onderbezette locatieraad, bestaande uit 

slechts 2 personen, zich ondergeschikt heeft gemaakt aan het beleid van het parochiebestuur. Daardoor 

zijn onze lokale belangen ten gunste van de belangen van onze grote fusie parochie verkwanseld. Ook onze 



kerk, waarin veelal door meerdere generaties lief en leed is gedeeld, zal volgens die beeldvorming 

binnenkort verkocht worden.  

In die beeldvorming is echter voorbijgegaan aan de realiteit. De afgelopen jaren is het beleid van de 

voormalige leden van de locatieraad, John Blom, Jos Boss en Peter van den Hoven, en het gelijkluidend 

beleid van de pastoraatsgroep en de contactpastor voortgezet. De afgelopen tijd hadden Wim van 

Weerdenburg en ik het gevoel dat we een kop van jut waren. Gelukkig werden we door de contactpastor 

en de leden van de pastoraatsgroep en een aantal parochianen onverkort gesteund. Voor Wim en voor mij 

was dat hartverwarmend en ook voldoende inspirerend om door te kunnen gaan.    

Er moet nog iets worden rechtgezet.  

Er wordt gesuggereerd dat het parochiebestuur vanuit kostenoverweging onze kerk zo spoedig mogelijk 

zou willen sluiten. Bedrijfsmatig gezien geen onlogische gedachte, echter eveneens een verkeerde 

beeldvorming. Niet het parochiebestuur, maar de locatieraad en de pastoraatsgroep hebben al in 2012 aan 

het parochiebestuur gevraagd om bij het bisdom draagvlak te verwerven voor de realisatie van een 

gebedsruimte in het parochiehuis. Het initiatief is dus niet vanuit Mijdrecht, maar juist vanuit Breukelen 

gekomen!  

Het parochiebestuur denkt niet alleen economisch, maar ook pastoraal. Zij kiezen voor mensen en niet voor 

stenen. Ook een recent artikel over vasthouden of loslaten in de ONE is lezenswaardig.  

De keuze van het parochiebestuur voor een dorpspomp en voor mensen in plaats van voor stenen, gaat 

voorbij aan allerlei onderbuikgevoelens die gepaard gaan met het proces van vasthouden of loslaten, 

waarin we in Breukelen verwikkeld zijn.  

Het is ook niet verantwoord om te doen alsof er niets aan de hand is? Daarom is de locatieraad, samen met 

de pastoraatsgroep, al vanaf 2011 beleid aan het maken om uiteindelijk toch iets in Breukelen over te 

houden.    

Ter voorbereiding voor deze parochie bijeenkomst heb ik notulen en aantekeningen, vanaf 2011 nog eens 

nagelezen.  

Uit de notulen van de parochie bijeenkomst in 2011.  

“Vanuit de locatieraad/pastoraatsgroep is er behoefte aan een onderkomen dicht bij de kerk, waar we 

bijeenkomsten kunnen houden en wat als ruimte zou kunnen dienen om, mocht onze kerk over enige jaren 

gesloten moeten worden, als gemeenschap te kunnen blijven vieren”.  

Tekst dus die al 7 jaar oud is.  

We gaan naar 2015, waarin voor het eerst onomwonden tijdens een parochiebijeenkomst over 

appartementen in de kerk gesproken is en daarover ook uitvoerig in de Losbandig gepubliceerd is. Bijna 

drie jaar geleden is de 19 november optie aan onze gemeenschap kenbaar gemaakt.   

 

Genoeg achterom gekeken. We gaan weer vooruit kijken.  

Dat is ook het  belangrijkste agendapunt voor vandaag. We gaan opnieuw, samen met u zoeken naar een 

verantwoorde toekomst, een toekomst waarin onze tanende vitaliteit en het beleid van het bisdom 

onderdeel is van de te maken keuzes. Daarin zal vasthouden aan het vertrouwde of durven loslaten ook 

een essentieel onderdeel zijn van de zoektocht.  

Het besluit van 19 november is geen besluit meer, maar slechts een ontwikkelingsvariant. Samen met u, 

gaat een mede door u te benoemen commissie alternatieven ontwikkelen. U wordt uitgenodigd om 

daarvoor suggesties te doen. Tot 1 januari 2020 nemen we de tijd om de juiste keuze te maken. Wel blijven 

we met  de gemeente Stichtse Vecht en het bisdom  in gesprek om onderzoek te doen naar draagvlak voor 

de 19 november variant. Voor 1 januari 2020 worden er echter heel nadrukkelijk geen onomkeerbare 

verplichtingen aangegaan.  

Laten wij samen zoeken naar een verantwoorde toekomst. 

 

Theo Goedendorp geeft nog aan dat er hoop bestaat dat in de toekomst ook na 2 jaar in een liturgisch-

/pastoraal steunpunt woord- en communievieringen mogen worden gehouden. 

 



Martin: Graag geef ik nu het woord aan onze voorzitter Annie Kamp om verder leiding te geven aan deze 

bijeenkomst en aan die zoektocht naar verbindingen en een gedragen beleid.  

Annie Kamp licht toe hoe de initiatiefgroep tot zijn ontstaan en aktie is gekomen.  

Hans Veldhuis en Qury Woerden maakten zich grote zorgen over de in het “19 november besluit” 

geschetste ontwikkelingen rond onze kerk. 

Met hun zorgen kregen zij echter geen gehoor bij de locatieraad en het parochiebestuur met name over de 

wijze en de duur van het vieren zoals geschetst in het november besluit. Daarom hebben zij met mij 

kontakt gezocht om mij, als jurist, om advies te vragen.  Wat te doen als je geen gehoor vindt bij zowel de 

locatieraad als het parochiebestuur. 

Voor het PB was het belangrijkste om van het niet gerestaureerde monument af te komen en wilde je 

lid/voorzitter worden van de locatieraad, dan werd je geacht het “19 november besluit” te onderschrijven. 

In de beleidsnota van het Bisdom staat dat er na 2 jaar vieringen in een liturgisch steunpunt er alleen nog 

gebedsvieringen mogen plaatsvinden. De initiatiefgroep wilde graag een door de hele geloofsgemeenschap 

gedragen beluit rond de toekomst van de kerk bewerkstelligen. Daarom had de hele initiatiefgroep (3 

personen) zich kandidaat gesteld voor de locatieraad. Deze kandidaatstelling werd echter afgewezen, 

behalve voor mij.  

Ik heb dit geaccepteerd onder de volgende voorwaarden: 

1. Voor het “19 november besluit” wordt er pas op de plaats gemaakt 

2. In gezamenlijkheid worden er andere varianten dan het “19 november besluit” onderzocht 

3. De hele geloofsgemeenschap moet er bij betrokken zijn.  

 

Antoine d’Hollosy: Is het idee van de dorpspomp geaccepteerd door het Bisdom? 

Annie Kamp:  Ik vind het woord “dorpspomp” een ingewikkeld begrip, maar Martin weet daar alles van af. 
Ik wil hem dan ook graag het woord daarover gegeven. 
Martin Streng: Het Bisdom staat achter het idee van de dorpspomp. Wij willen de dorpspomp laten 

stromen. Als wij niets doen en de vitaliteit terugloopt zal de kerk worden gesloten en hebben wij niets 

meer. Het beleid van het parochiebestuur is om in elke geloofsgemeenschap van de parochie een plek te 

hebben om te vieren. Het beleid van het Bisdom is echter om na twee jaar niets meer te hebben zodat de 

mensen naar de eucharistische centra moeten om te vieren. 

In het “19 november besluit” wordt er van uitgegaan dat in 2024 het kerkbezoek zo ver is teruggelopen dat 

het onvoldoende is om daarvoor de grote kerk open te houden. Vanuit het verleden is echter tot nu toe 

gebleken dat de terugloop van kerkgangers minder hard is gegaan dan was verwacht. 

Antoine: Waarom mogen er in een liturgisch steunpunt na 2 jaar dan geen eucharistievieringen meer 

plaatsvinden? 

Annie: Het beleidstuk van het Bisdom zegt dat er na twee jaar geen eucharistievingen meer gehouden 

mogen worden. Die twee jaar zouden gebruikt moeten worden om de geloofsgemeenschap er op voor te 

bereiden dat er in de toekomst elders gekerkt moet gaan worden; het liefst in een eucharistisch centrum. 

 

Jaap Poot: Wat is de “dorpspomp” ? 

Martin Streng: Met dorpspomp wordt bedoeld: een plek/ruimte waar gelovigen elkaar kunnen ontmoeten. 

Theo Goedendorp geeft nog een extra toelichting: 

Het Bisdom wil kerken onttrekken aan de eredienst, daarna mogen in een liturgisch steunpunt nog 2 jaar 

eucharistievieringen worden gehouden, daarna in een eventueel pastoraal centrum alleen nog 

gebedsvieringen. 

In de meeste parochies worden de kerken gesloten en is er daarna niets meer. 

Het parochiebestuur is van mening dat als er kerken sluiten er in elke geloofsgemeenschap nieuwe ruimtes 

( dorpspompen) moeten zijn om te vieren. 

 

Antoine d’Hollosy: Waarom is gekozen voor Mijdrecht als eucharistisch centrum van onze parochie? 



Theo Goedendorp: Mijdrecht was/is de grootste geloofsgemeenschap in onze parochie. Dat was/is het 

beleid van ons Bisdom. 

 

Annie Kamp: 

Er zijn momenteel drie varianten: 

1. Het “19 nomber besluit”. 

2. De kerk open houden tot het onverantwoord is om door te kerken door staat van het gebouw of 

terugloop aantal bezoekers. 

3. Een gedeelte van de kerk inrichten als kapel. 

 

Theo Goedendorp: Mocht de kerk open blijven kan, wat betreft het PB, wel geld vrijgemaakt worden voor 

het oplossen van gevaarlijke problemen (bijv. vallende stenen etc.), een zo genaamde restauratie “light”. 

 

Instellen van een “variantencommissie”. 

Annie Kamp: 

Om de haalbaarheid van bovenstaande varianten en eventuele in te dienen nieuwe varianten gedegen te 

onderzoeken wordt een zogenaamde “variantencommissie” ingesteld met hierin vertegenwoordigers uit de 

pastoraatgroep, locatieraad, initiatiefgroep en geloofsgemeenschap. 

Het is de bedoeling dat deze commissie een zo breed mogelijk draagvlak heeft vanuit onze 

geloofsgemeenschap. 

In de commissie zullen voorlopig deelnemen vanuit: 

1. De pastoraatgroep: Eddy Hoogendijk 

2. De locatieraad: Wim van Weerdenburg (denkt nog over na) en Annie Kamp (onder nader te stellen 

voorwaarden) 

3. Inititiefgroep: Hans Veldhuis, Qury Woerden 

4. Geloofsgemeenschap: ??????? 

Annie vraagt de mensen in de zaal zich op te geven als commissie-lid. 

Koert-Jan de Weert meldt zich spontaan aan. Na vele aarzelingen geeft uiteindelijk ook Ko Kooijman zich op 

als commissie-lid.  

 

Inventarisatie van de te onderzoeken ontwikkelingsvarianten van de kerk. 

Inventarisatie van de ontwikkelingsvarianten van het parochiehuis.  

 

Koert-Jan de Weert: Waarom blijft de kerk niet gewoon open? 

Annie Kamp: Deze variant is al genoemd. 

 

Wim Spierings: Het verbaast mij dat wij, als wij spreken over toekomst, het hebben over 5/6 jaar. Waarom 

niet over 30 jaar? Waarom breken wij niet met het Bisdom? 

Annie Kamp: Niet alles is negatief; we hebben toch ook  een fantastische paus. 
 

Arthur Dijkhuizen: Er zijn ruim 1100 brieven uitgegaan naar “voordeuren” van parochianen. De 

initiatiefgroep heeft 100 handtekeningen verzameld. Dat is +/- 10%. Dan is schijnbaar 90% voor de huidige 

ontwikkelingen. 

Annie Kamp: De 100 handtekeningen is maar 9%, maar het is te makkelijk om te veronderstellen dat de 

zwijgende meerderheid het eens is met de huidige ontwikkelingen. Wij willen een zo breed mogelijk 

gedragen besluit. 

Arthur : Heeft het merendeel van de variantencommissie een handtekening gezet onder de petitie? 

Annie: Daar doe ik geen uitspraak over, maar ik nodig je uit om zitting te nemen in de commissie. 

Arthur: Ik zal er over nadenken.  

 



Lies van den Hoven: Er zijn 100 handtekeningen verzameld, maar diverse mensen voelden zich achteraf 

overvallen. 

Annie Kamp: Hier ben ik het niet mee eens, maar laten wij geen oude koeien meer uit de sloot halen. 

Het gaat om de ongerustheid die weggenomen moet worden. 

Lies: Ik ben het hier niet mee ens. Men is er al zo lang mee bezig en na vele jaren komt er nu opeens een 

tegenbeweging. 

Annie: Er is nu pas blootgelegd dat er ongerustheid hierover bestaat.  Het gaat er nu om: hoe neem je deze 

ongerustheid weg. Wij willen een breed gedragen besluit, wij sluiten niets uit en alles zal onderzocht 

worden. 

Lies: Ik vind het belangrijker dat er een ruimte blijft om te vieren, een ruimte om samen te komen. 

Annie: Maar iedereen moet hierover kunnen meebesluiten. 

 

Adrie d’Hondt: Als het gebouw blijft bestaan blijft het alleen voor ouderen bestaan. 

Ko Kooiman: Om de mensen bij elkaar te houden moet je behouden wat je hebt. 

Truus Drogenbroek: Het beleid in andere Bisdommen is soms anders dan bij ons. “Utrecht” loopt heel erg 

vooruit op het sluiten van kerken. 

Annie Kamp: Dat klopt. In het bisdom Haarlem bijvoorbeeld geldt een ander beleid. Onze bisschop is lastig. 

Casey de Weert: Heel veel jeugd zit tegenwoordig aan de televisie gekluiterd. Hoe krijg je ze naar de kerk. 

Om de jeugd te motiveren zouden er veel meer jongerenvieringen moeten komen. Waarom bijvoorbeeld 

niet na de ouderenviering een jongerenviering. Laten we gaan proberen om de jeugd weer in de kerk te 

krijgen. 

Annie: Ik kan dat van harte onderschrijven. 

Arthur Dijkhuizen: Ik heb even nagedacht over de oproep om zitting te nemen in de “variantencommissie” 

en ik heb besloten om mij beschibaar te stellen. 

 

Distributie van de verslaglegging.   

Hoe en wie gaan wij over deze bijeenkomst informeren? 

Via e-mail, het parochieblad ONE. Los-bandig, parochiesecretariaat, achter in de kerk ? 

Na overleg met de “zaal” wordt besloten het verslag van deze bijeenkomst via de mail te sturen naar de 

hier aanwezigen die op de presentielijst hun e-mail adres hebben ingevuld en verder het verslag op de web-

site te zetten. 

Koert-Jan de Weert: Ik stel voor om ook in de VAR en De Vechtstroom n.a.v. deze bijeenkomst een stukje 

te zetten over het  “sluiten” van onze kerk en vooral te belichten dat onze kerk nog niet dicht gaat. Via een 

persbericht of een interview laten weten dat de dorpspomp blijft stromen. 

Theo Goedendorp: Ik zou dat pas doen wanneer er een serieus bericht te melden is, dus wanneer het een 

en ander een meer definitieve vorm heeft aangenomen. 

Annie Kamp: Oké, maar, vragend aan de “zaal”, wat vindt u: wachten of nu een persbericht? De zaal 

opteert voor een persbericht nu. 

 

Wilma Jongerius: Waar blijven de eerste communicanten? Na de eerste communie zie je ze, incl. ouders, 

nooit meer in de kerk.  

Eddy Hoogendijk: Dat klopt. Het is een hele uitdaging om deze weer in de kerk te krijgen. 

Jacqueline Bos: Het gaat eigenlijk ook om de 30-40 jarigen. Ik ben zelf een paar keer een paar dagen in een 

abdij geweest. Hier wordt gesproken over : “Hoe ga je om met religie”. Je moet mensen opvoeden met 

religie. 

 

Mw. Spelde: Hoe is de selectie gemaakt van de te benaderen mensen voor de handtekeningenaktie en 

hoeveel mensen zijn gevraagd om een handtekening maar hebben niet getekend? 

Annie Kamp: Wij zijn dat punt/onderwerp al gepasseerd. Wij hebben mensen benaderd waarvan wij 

dachten dat zij zorgen hadden over de toekomst van de kerk/geloofsgemeenschap. 



Dit punt is nu afgesloten, wij moeten nu vooruit kijken. 

Thoon Jongerius: Hoe moeten de mensen zich voelen die akkoord waren met het “19 november besluit” 

wat nu niet verder gaat? Nu komen er mensen die alles weer omver gooien. 

Eddy Hoogendijk: Wij zijn er blijkbaar niet in geslaagd iedereen in het “19 november besluit” mee te 

nemen. Wij zijn niet in staat gebleken voldoende mensen te bereiken. Wij hebben nu iedereen uigenodigd. 

Ook de mensen die getekend hebben zijn nu betrokken. 

Thoon: Waar zijn die mensen nu? 

Eddy: Daar gaat het niet om. 

Sjaak van de Post: Ik heb ook getekend. Wij proberen samen iets te bereiken. Ik dacht dat het  

“19 november besluit” onomkeerbaar was. Er was toen geen ander initiatief. Ik dacht toen dat dit het beste 

initiatief was. 

Toen kwam men met een alternatief. Daarom heb ik getekend. Alles is goed, maar ik vind dat ook tot aan 

de laatste poging toe alles gedaan moet worden om de kerk/geloofsgemeenschap te behouden. 

Joop van Galen: Waarom halen wij niet alle banken uit de kerk en maken wij er een huiskamer-idee van?  

Annie Kamp: Wij zullen dit idee als variant 4. meenemen. 

 

Antoine d’Hollosy: Laten wij eerst uitzoeken wat wij financieel aan kunnen. 

Annie Kamp: Als Breukelen hebben wij genoeg in de “pot” van de parochie gestort. 

Antoine: Laten wij ons niet voor alles op de bisschop focussen. Bij het Bisdom is er een speciale groep die 

over de financiën gaat. 

 

Annie Kamp: Er zijn nu geen andere varianten dan de hier vanmorgen genoemde. Andere varianten die u 

later te binnen schieten kunt u naar mij toesturen. 

Eigenlijk zou er ook een vitaliteitscommissie moeten komen. Iets voor Jacqueline Bos, Koert-Jan de Weert, 

Eddy Hoogendijk? 

 

Rondvraag. 

Theo Goedendorp: Komende vrijdag hebben wij weer overleg met het Bisdom. Daarin zullen wij de 

resultaten van deze bijeenkomst meenemen. Alles moet wel passen binnen het beleid van het Bisdom. 

Het laatste overleg met het Bisdom was geïnitieerd door het parochiebestuur. De volgende keer (komende 

vrijdag 6 juli) zal ook de locatieraad (Martin Streng) hierbij aanwezig zijn. 

Qury Woerden: :  Wie heeft het initiatief genomen voor het overleg met het bisdom komende vrijdag? 
Theo: Het parochiebestuur. 

 

Sluiting. 

Verder niets meer ter zake zijnde geeft Annie kamp het woord aan Jos van Os om af te sluiten. 

Jos bedankt iedereen voor de constructieve inbreng maar benadrukt dat wij toch echt moeten proberen de 

eenheid binnen onze geloofsgemeenschap te bewaren en af moeten van de “wij”en “zij” gedachte. 

Wij zijn één geloofsgemeenschap en geen “wij”en “zij”. 

Na een gezamenlijk “Onze Vader” sluit Jos om 13.15 uur de bijeenkomst. 

 


