Waarom moet de Heilig Kruiskerk sluiten ?
Tijdens de eucharistieviering op zondag Gaudete, 15 december 2019, heeft pastoor Joachim Skiba de
aanwezigen geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om het
eucharistisch centrum te verplaatsen naar een andere locatie. Dit met het uiteindelijke doel om de
Heilig Kruiskerk te sluiten.
De Heilig Kruiskerk, centraal gelegen, bevindt zich letterlijk en figuurlijk midden in het hart van
Amersfoort en van onze parochie. Deze kerk is bijna 10 jaar het Eucharistisch centrum van de
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA), een bloeiende gemeenschap waar iedere week
rond 250 gelovigen samen vieren. Pastoor Joachim Skiba noemde deze kerk tijdens zijn preek
“Een van de mooiste moderne kerken die hij kent”.
De gemeenschap heeft zich de voorbije jaren aangepast aan alle veranderingen. Parochianen van de
St. Henricus en H. Geest geloofsgemeenschappen hebben er, na sluiting van hun kerkgebouw, een
nieuw thuis gevonden. Voor hen is het zwaar nogmaals zo’n pijnlijk proces door te moeten maken.

Daarom vragen wij het parochiebestuur het voorgenomen besluit op te schorten.
Nadat er, aan de gelovigen van onze geloofsgemeenschap, duidelijk is verwoord en verhelderd,
welke criteria er aan het voorgenomen besluit tot kerksluiting ten grondslag hebben gelegen, zouden
wij graag een gezamenlijk standpunt willen bepalen.
Bent u het met ons eens? Dan vraagt het lokale team van de H. Kruisgemeenschap u, om deze brief
te ondertekenen of uw handtekening te zetten op een van de lijsten achterin de kerk.
De getekende brief zien wij graag tegemoet in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, op het
secretariaat van de H. Kruisgemeenschap of in de brievenbus van ’t Wandelhuys.
Het secretariaat van de H. Kruisgemeenschap en 't Wandelhuys zijn gevestigd op de Liendertseweg
48 te Amersfoort.
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HEEFT U DEZE PETITIE AL EERDER ONDERTEKEND, DAN BEDANKEN WIJ U DAARVOOR.
MISSCHIEN ZIJN ER DAN NOG ANDERE GEÏNTERESSEERDEN IN UW OMGEVING WAARAAN U HEM
KUNT DOORGEVEN.

