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Ik was nog maar net benoemd als voorzitter van de locatieraad van de Heilig Hartkerk toen er 

een schrijven vanuit het bisdom Utrecht in de mailbox kwam. Een brief namens de bisdomstaf 

en ondertekend door kardinaal Eijk met daarin het nieuws dat we binnen een paar jaar, in de 

weekenden, moeten gaan stoppen met woord-communievieringen. Dat er in de weekenden 

alleen maar ruimte is voor een eucharistie- of gebedsviering. Dat was een leuke binnenkomer. 

Het nieuws sloeg in als een bom.  

 

Over dit onderwerp hebben de laatste tijd de kranten vol gestaan. Er is in de media veel 

aandacht besteed aan dit schrijven vanuit Utrecht. Afgelopen week hebben wij als locatieraad, 

pastoraatsgroep en werkgroep woord-communievieringen bij elkaar gezeten met de 

hoofdvraag: hoe gaan wij hierop reageren. In ons gezamenlijke overleg hebben we  besloten 

om naast het parochieblad en de website van de parochie, ook het medium van de 

Lemelervelder te gebruiken. Wij willen onze gedachten graag met u delen. We kunnen wel 

passief aan de kant blijven staan maar daarmee bereiken we niets. In december hebben we al 

onze parochianen een mail gestuurd met daarin een petitie. Een petitie met daarin een 

uitdrukkelijk verzoek aan de bisschop om deze nieuwe regelgeving te herzien. Enkele 

honderden parochianen hebben daar gebruik van gemaakt. 

 

In woord- en communievieringen mogen pastoraal werkers en leken voorgaan. Bij ons in 

Lemelerveld doen we dat al ruim 40 jaar en geven wij onze parochianen op die manier de 

gelegenheid om in het weekeinde ter communie te gaan. Al decennia lang is dit een mooie 

oplossing omdat er simpelweg veel te weinig priesters zijn die op zondag voor kunnen gaan in 

een eucharistieviering.  

De onrust onder de parochianen is groot. Men voelt zich niet gezien vanuit het bisdom. 

Alles lijkt te draaien om de aanwezigheid van een priester. En aangezien het priestertekort 

groot is, ziet het bisdom graag dat we naar de plaats gaan, waar een priester werkzaam is. 

Voor ons is dat de kerk in Ommen. Deze kerk is nl. door het bisdom aangewezen als 

eucharistisch centrum. De praktijk heeft echter al wel uitgewezen dat er vrijwel geen 

parochianen in het weekend naar Ommen gaan. Men blijft trouw aan onze eigen locatie. 

 

Onlangs heeft Nolly Holterman in een woord-communieviering een prachtige overweging 

gehouden. Ik citeer daaruit: “De kerk zoekt al jarenlang medewerkers en het aantal priesters 

loopt hard terug. Jezus zocht ook medewerkers om zijn verhaal uit te dragen. Kom en volg 

mij. Maar Hij zocht ze niet bij de joodse geleerden, niet bij joodse priesters. Nee, Hij riep een 

paar vissers, gewone hardwerkende mensen, geen geleerd volk maar gewoon mensen zoals u 

en ik”.  

 

Het niet meer in het weekend de hostie kunnen ontvangen in eigen kerk, is voor de 

parochianen een brug te ver. Zij waarderen de woord-communievieringen zeer. Wat met zorg 

in ruim 40 jaar is opgebouwd, wordt met deze maatregel van de bisschop ongedaan gemaakt. 

Wat wij willen is dat wij met enthousiaste mensen, de vieringen in ons mooie kerkgebouw 

overeind houden. 

We willen samen vieren, samen het brood delen en samen klaar staan voor de mensen om ons 

heen. Want dat is wat kerk zijn is. Kan dat in het weekend alleen nog in een 

eucharistieviering? 

Wij kiezen ervoor dat onze werkgroep nog jaren mag voorgaan. 



Binnenkort worden alle petities vanuit de vele parochies in Twente en Salland aangeboden 

aan de kardinaal. En nu maar hopen dat ze in Utrecht tot inkeer komen. 

 

 

Het bericht vanuit Utrecht komt eigenlijk op een heel verkeerd moment. Alle kerken houden 

zich op dit moment bezig met de “actie kerkbalans”. Een jaarlijks gebeuren waarin alle 

geloofsgemeenschappen geld proberen binnen te halen om financieel gezond te blijven. Tot 

op heden lukt ons dat maar door dit negatieve nieuws kan het ook anders aflopen. De insteek 

van onze parochie is dat wij nog heel graag verder willen om als geloofsgemeenschap elkaar 

te blijven ontmoeten en met elkaar willen blijven vieren. Wij hopen oprecht dat onze 

parochianen ons blijven steunen en daar iets voor over hebben. 

 

U kunt nog steeds een petitie ondertekenen. Deze kunt u vinden op de site van de Heilig Hart 

Kerk Lemelerveld. Het bericht van het ondertekenen van de petitie is geplaatst op 15 

december. Een getekende petitie kunt u inleveren bij ons parochiesecretariaat. 

 


