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Onderwerp: NOODKREET van bezorgde parochianen H. Remigius in Lithoijen, Nederland 

 

 

Heilige vader Paus Franciscus, 

 

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in onze bloeiende parochie H. 

Remigius in Lithoijen, een klein dorp van 900 inwoners in Nederland. Deze ontwikkelingen staan 

symbool voor de desastreuze plannen die door het Nederlandse episcopaat sinds enkele jaren 

worden doorgevoerd: gedwongen fusies en opgelegde kerksluitingen, óók van bloeiende 

geloofsgemeenschappen als de onze.  

Al eeuwenlang vormt onze parochie het kloppend hart van ons dorp. Het geloof wordt bewust 

beleefd, lief en leed worden met elkaar gedeeld, we hebben oog voor elkaar en voor mensen die 

extra steun kunnen gebruiken. En gelukkig voelen ook jongeren in ons dorp zich met de kerk 

verbonden. 

Onze parochie is niet alleen vitaal op het gebied van geloofsbeleving, ook financieel hebben de 

parochianen van Lithoijen ervoor gezorgd dat wij duurzaam zelfstandig kunnen blijven. 

In ons bisdom heeft Monseigneur Hurkmans, de voorganger van de pas benoemde Monseigneur de 

Korte, een beleid in gang gezet van parochiefusies. De gevolgen daarvan zijn thans pijnlijk zichtbaar: 

vele kerken zijn gesloten, geloofsgemeenschappen blijven ontheemd achter en zijn aangewezen op 

een centrale plek in de regio. Hoezeer wij ook oog hebben voor de noodzaak om noodlijdende 

parochies samen te voegen, wij vinden het onbegrijpelijk dat ook vitale geloofsgemeenschappen als 

de onze ten onder gaan in dit fusiegeweld.  

Vanaf het moment dat ook onze parochie onderdeel zou moeten worden van een door het bisdom 

opgelegd fusieproces, hebben kerkbestuur en bezorgde parochianen zich hiertegen fel verzet. 

Ons werd vanuit het bisdom voorgehouden dat fusie als voordeel heeft dat deskundigheid en 

beschikbare middelen gebundeld kunnen worden. 

Maar Uwe Heiligheid, door deze fusie verdwijnen hart en ziel uit onze dorpse geloofsgemeenschap 

en wordt op een termijn van enkele jaren zeer waarschijnlijk onze parochiekerk gesloten. 

Een fusie ontwricht onze geloofsgemeenschap in ernstige mate, maar de bisschop luistert niet naar 

onze goed onderbouwde argumenten en houdt vast aan het schijnargument dat de parochie van 

Lithoijen niet als enige parochie zelfstandig kan blijven bestaan. De bisschop heeft nu een 

fusiedecreet uitgevaardigd, waardoor ons niets anders rest dan bezwaar te maken tegen dit decreet 

bij de bisschop. 

 



Het is voor ons niet te bevatten dat een vitale, levende parochie met 100 vrijwilligers en betrokken 

parochianen op termijn wordt opgeheven, omdat vele parochianen zullen afhaken. Het doet ons pijn 

in het hart dat door dit kille saneringsbeleid nog meer hechte geloofsgemeenschappen in Nederland 

ophouden te bestaan. 

 

Wij voelen ons zeer gesterkt door uw woorden die u eerder uitsprak: “Wanneer een priester de taak 

heeft een bisdom of een parochie te leiden, moet hij luisteren naar zijn gemeenschap zodat de juiste 

beslissingen rijpen, want hij leidt de gemeenschap op de weg die zij gaat. Maar als hij zijn wil oplegt, 

als hij in een of andere vorm zegt: “Hier beslis ik”, dan vervalt hij in klerikalisme. Helaas gedragen 

sommige priesters zich niet volgens de leidraad die harmonie zoekt in de naam van God.” 

En ook zegt u: “Er ontstaat een probleem als een parochie geen eigen leven heeft en opgeslokt en 

vernietigd wordt door een overkoepelende structuur. Een parochiegemeenschap leeft van het gevoel 

van saamhorigheid. De plaatselijke geloofsgemeenschap helpt ons om te zorgen voor onze broers en 

zussen. Zij zetten onze religieuze overtuiging om in daden.” 

Deze door u uitgesproken woorden geven ons hoop en verwachting dat het tij gekeerd kan worden. 

Wij voelen ons hierdoor gesteund en bemoedigd. 

Uwe Heiligheid, met onze oprechte noodkreet richten wij ons rechtstreeks en persoonlijk tot u 

omdat wij veel vertrouwen stellen in de boodschap die u uitdraagt.  

 

Wij hopen met hart en ziel dat wij onze bloeiende geloofsgemeenschap als zelfstandige parochie in 

stand kunnen blijven houden. Het is onze grootste wens te bewijzen dat een kleine maar hechte en 

vitale parochiegemeenschap met recht kan blijven voortbestaan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat 

de gelovige gemeenschap de basis vormt van de gehele kerkgemeenschap. 

 

Met onze diepste hoogachting en allerhartelijkste groet,  

bezorgde parochianen van parochie H. Remigius Lithoijen Nederland, 

 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

Deze brief is medeondertekend door parochianen op bijgevoegde lijst. 


