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IS SLUITING VAN MEER ‘KERKPLEKKEN’ ONONTKOOMBAAR

j

gaan vóór gebouwen’
KERKPLEKKEN
De parochie OLV van Amersfoort heeft negen ‘kerkplekken’,
elk met een eigen profiel.
• St.-Martinuskerk, Hoogland
Catechesecentrum, parochiebibliotheek. Toevluchtsoord voor
leden ex-kerkplek Bunschoten.
• St.-Josephkerk H’veen
Nadruk op gezinnen met jonge
kinderen. Nieuwe parochiezaal.
• St.-Franciscus Xaveriuskerk,
binnenstad
Aangewezen als spiritueel en
cultureel centrum.
• St.-Ansfriduskerk, de Berg
Nadruk op bezinning, werkt
samen met Xaveriuskerk.
• Heilig Kruiskerk, Liendert
Het eucharistisch centrum van
de parochie.
• Het Brandpunt, Kattenbroek
Oecumenische gemeente van
katholieken en protestanten.
• De Herberg, Nieuwland
Geen diensten meer. Inloopcentrum ook van protestantse kerk.
• Randenbroek (voormalige
Heilige Geestkerk)
Diaconaal centrum verhuisd naar
Wijkherberg. Kerk wacht sloop.
• Soesterkwartier (voormalige
St.-Henricuskerk)
Kerk verkocht aan orthodoxen.
Inloopochtend, vieringen in Puntenburg, pastoraatsgroep.

gesloten kerkplekken hun weg hebben gevonden naar andere kerkplekken in de stad. ,,Terwijl de verwachting was, zoals bij veel andere kerken,
dat er dan toch een groep verdwijnt.
We zien bij de St.-Henricus in het
Soesterkwartier, die jaren geleden
werd gesloten, zelfs dat de gemeenschap nog actief is. Mensen komen bij
elkaar, zoeken elkaar op, maken plezier met elkaar en ze zijn er voor elkaar’’, zegt Vriens.
Ook in De Herberg in Nieuwland,
dat de parochie samen met de protestantse gemeente openhoudt, blijft de
groep actief, hoewel er geen vieringen
meer zijn. En het sluiten van de Heilige Geestkerk, die wordt gesloopt om
plaats te maken voor woningbouw,
heeft evenmin geleid tot het verdwijnen van katholiek leven. ,,In kerk De

Brug gaan we in oktober de Wijkherberg openen, waar allerlei groepen
doorgaan’’, licht Vriens toe.

Kwaliteit
De vraag voor de rk-kerk in Amersfoort is dan ook niet in de eerste plaats:
hoe houden we zo lang mogelijk zo
veel mogelijk kerken open. ,,Wij focussen op: hoe houden we de kerk levendig’’, zegt Vriens. ,,Dat we niet in
elke wijk een kerk hebben, hoeft niet
te betekenen dat we er niet meer zijn
in de wijk.’’ Pastoor Tuan, die nooit
met zijn achternaam wordt aangesproken, vult aan: ,,We gaan meer van
kwantiteit naar kwaliteit.’’
In andere woorden, de kerk steekt
liever geld in mensen dan in gebouwen. ,,Gebouwonderhoud is gigantisch duur, dat geldt voor alle zes ge-

Na sluiting van
een kerk
zoeken
mensen elkaar
toch weer op
—Irene Vriens

bouwen die we nu nog over hebben’’,
zegt Vriens. ,,Je moet als kerk een goed
onderhoudsplan hebben. En we sparen natuurlijk voor onderhoud. Het
onderhoud van de gebouwen is een
voortdurend punt van zorg. Gaat het
om verfraaiingen, dan moet de lokale
gemeenschap 60 procent zelf zien op
te brengen. Door acties bijvoorbeeld.
Dat werkt wel heel verbindend.’’
Op dit moment wordt gesproken
binnen de geloofsgemeenschappen
over de toekomst na 2020, dat eind volgend jaar uitmondt in een toekomstplan. Vriens: ,,Daarbij gaan we uit van
vier kernwaarden: aanwezigheid,
gastvrijheid, dienstbaarheid en aandacht. Belangrijk vinden we daarbij
ook dat we het samen bespreken. Elk
centrum, elke geloofsgemeenschap
heeft wel een eigen profiel, maar we

moeten niet langer op een eiland zitten. We stimuleren ook dat ze meer
samen doen’’, zegt Vriens.
Pastoor Tuan beaamt dit: ,,Het moet
uit de gemeenschap zelf komen. De
vitaliteit van de lokale gemeenschappen is belangrijk, maar ook de uitwisseling van elkaars kwaliteiten.’’ Op
personele kosten valt niet meer te bezuinigen. Het pastorale team is de afgelopen jaren al flink afgeslankt.

Als geheel
Duidelijk is nu dus niet welke kerk er
na 2020 dicht moet. Dat het een keer
gebeurt, lijkt vast te staan. Daarbij
wordt geen enkele kerk uitgesloten,
hoe mooi en hoe monumentaal een
kerkgebouw ook is. Tuan: ,,Vooropstaat dat wij de gemeenschap bij elkaar willen houden als geheel.’’

Sven (16) verlamd na duik in zwembad
Bij een ongelukkige duik in het
zwembad op zijn vakantieadres
in Frankrijk is de 16-jarige Sven
Likkel uit Voorthuizen ernstig
gewond geraakt. Volgens berichtgeving van zijn vader op Facebook ligt zijn zoon verlamd in
een ziekenhuis in Genève.
Iris van den Boom
Voorthuizen

Sven dook vorige week maandag in
het zwembad van camping Hutto-

Sven Likkel met zijn ouders
Mark en Debora. FOTO MARK LIKKEL
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pia Divonne in het Franse Divonne-les-Bains in de Alpen, maar
kwam verkeerd terecht. Hij klapte
met zijn hoofd op de bodem. Het
zwembad bleek ondieper dan hij
had ingeschat.
Zijn ouders moesten toezien hoe
Sven met een helikopter naar een
ziekenhuis in Genève werd gebracht. Zijn nek was stevig gefixeerd in een kraag, zijn lichaam
gewikkeld in folie om warm te blijven. Sven blijkt zijn nek te hebben
gebroken, zo constateerden artsen.

Svens ouders, Mark en Debora Likkel, die zo veel mogelijk aan het bed
van hun zoon zitten, ontvangen
veel steun van hun grote groep gelovige vrienden en kennissen uit
binnen- en buitenland.
Het gezin is actief lid van het snel
groeiende kerkgenootschap De
Laatste Reformatie en heeft veel
steun aan zijn geloof. Bij een foto
die vader Mark daags na het ongeluk op Facebook plaatste, schrijft hij
dat ‘God tegen Sven heeft gesproken’. Sven lacht in de camera, met

zijn nek in een rode kraag en slangetjes in mond en neus.
Svens vader vraagt iedereen te
bidden voor het herstel van zijn
zoon en bedankt de man die direct
na het ongeluk Sven in zijn armen
nam en hem rustig en kalmerend
toesprak, totdat de ambulance arriveerde. ‘God heeft overal zijn mensen.’
Omdat een zenuw aan de buitenzijde van de nekwervel niet is beschadigd, bestaat de hoop dat de
jongen geneest, schrijft hij.

