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Onderwerpen:  
- de actuele stand van zaken in het proces van samenvoeging/fusie. 
- hoe kunnen we behouden wat we als Lithoijense gemeenschap zijn? 

 
Aan de hand van een power point presentatie wordt de stand van zaken m.b.t. fusie proces 
van 6 parochies weergegeven. 

 
Vragen en opmerkingen: 
 
Er gaat een petitie rond binnen de parochie Rosmalen-Den Bosch dat ze Patrick Kuis willen 

behouden als kapelaan. 
 
Waarom moeten wij solidair zijn aan parochies die al wel zijn gefuseerd? Dat is toch geen 

argument? 
Klopt. 
 

Hoe ziet het pastorale team eruit? 
Het pastoraal team bestaat uit 2 pastors en 1 administrator. De administrator ziet er (op 
afstand) op toe dat het  pastoraal team en het nieuwe fusiebestuur het goed doet. 
Patrick Kuis wordt nog te jong geacht voor het administratorschap, daarom wordt   mgr. 
Mutsaerts of  Vicaris van den Hout als administrator benoemd  voor de 4 parochies (Heilig 
Hart, Oijen, Teeffelen en Lithoijen). 
 
Zijn de benoeming van Patrick Kuis en bisschop De Korte juist een positief teken voor 
samenwerking, of juist niet? Worden ze niet gebruikt om de fusie door te drukken? 

Ik zie geen nadeel, behalve als het bestuur twijfelde. Maar dat is niet het geval. De parochie 
Lithoijen wil niet fuseren. 
 
De administrator trekt aan de touwtjes en beheert het geld. Dit kan heel nadelig zijn voor 
onze financieel gezonde parochie. 
 

Voor de pastor wordt het een flinke klus om de 6 parochies te bedienen en ook bij alle 
vergaderingen aanwezig te zijn. 
Na een eventuele fusie komt er één bestuur. De parochie Lithoijen wil niet fuseren, maar 
samenwerken. De nieuwe pastor heeft dan dus met 4 parochies te maken (als deze alle 4 
gaan voor samenwerking). Pastoor Van der Vinne blijft pastor voor Lith en Maren-Kessel. 
We gaan mgr. Mutsaerts nu niet de kans geven om in een fusie terecht te komen. We blijven 
doorgaan. Er is nog een paar procent kans om met bisschop De Korte toch verder te komen. 
 
Bisschop De Korte staat er om bekend dat hij parochies open wil houden. Is het een 
suggestie om ons nu te laten horen en om extra tijd te vragen? 

Na vanavond wordt er een brief opgesteld namens de kerkbesturen Oijen, Teeffelen en 
Lithoijen aan bisschop De Korte. In deze brief wordt kenbaar gemaakt op welke manier wij 
hier bezig willen blijven. 
 
Hoeveel financiële gezonde parochies zijn er? 
Er zijn twee heel gezonde en 4 minder gezonde parochies. Lithoijen is de gezondste 
parochie. 



We moeten de risico´s in beeld brengen. Een decreet lijkt me geen risico. Maar het 

vervangen van het bestuur door het bisdom vormt mogelijk wel een risico.  
Als het bisdom nu het kerkbestuur gaat ontslaan dan zal bisschop De Korte daar niet blij mee 
zijn, en mgr. Mutsaerts ook niet. Een bisschop mag zelf hulpbisschoppen uitzoeken. 
 
Is de inzet van de nieuwe pastor gebonden aan meewerken in het fusieproces? 
Wij gaan voor samenwerken, daarom zitten we in dit proces. Het is, zoals wij weten, geen 
voorwaarde. 
 
Zitten Lithoijen, Oijen en Teeffelen nog steeds op één lijn? 
Teeffelen gaat met heel veel met ons mee, maar daar is het wel een stuk moeilijker voor. 
Teeffelen gaat in ieder geval niet zómaar mee met het fusieproces en stellen wel heel veel 
voorwaarden. Zij zitten daar heel strak in. Zij proberen zoveel mogelijk binnen te halen wat 
er te halen is. 
Oijen staat er hetzelfde in als Lithoijen. Zij gaan volhouden (minimaal tot 14 mei, benoeming 
bisschop De Korte). 
 
Moeten we de parochianen in Lith niet méér welkom heten in Lithoijen? 
Iedereen is altijd welkom in Lithoijen. 
 
Je zegt ´anders wordt er niet getekend´. Wat bedoel je daarmee? 
Ik praat nu voor 6 parochies. Lithoijen gaat NIET tekenen voor een fusie. 
 
We hebben nu goedkope voorgangers in Lithoijen, dit wordt met nieuwe voorgangers 
wellicht anders. 
Alle voorgangers (nu ook) worden betaald. 
 
Alle werkgroepen worden gestimuleerd en gemotiveerd door het kerkbestuur. Er komt straks 
één overkoepelend bestuur, dan wordt dat anders. 

Er blijft een contactraad in Lithoijen. De contactraad staat in contact met het overkoepelend  
bestuur. 
 
Er zijn veel fusieparochies waar na een paar jaar kleine parochies worden gesloten. Dit is 
overal zo gebeurd, waarom hier niet? Het hart van het Bisdom ligt niet bij de parochies. 
We hebben hoop met de nieuwe bisschop, er gaat een nieuwe wind waaien. 
 
We hebben het over de kerk. Dat we de kerk kunnen bezoeken. Maar in gewone vieringen 
zijn er heel weinig parochianen. 
We moeten ons niet blind staren op het geringe kerkbezoek. Er is in het dorp enorme 

betrokkenheid bij de kerk. Dat is heel belangrijk. 
Vorig jaar waren er gemiddeld 84 parochianen per dienst. Dat is hoger dan in de meeste 
parochies. Het klopt, het loopt achteruit, de tijden veranderen. Maar ook al kom je niet 
iedere week naar de kerk, je kunt toch gelovig zijn en betrokken zijn met de kerk. 
 
Ik heb toch moeite met het geringe kerkbezoek. De pastoor staat er niet voor niets. 

Natuurlijk is het prettiger als de kerk iedere week vol zit. Maar we moeten respecteren en 
accepteren dat de een vaker naar de kerk gaat als de ander. 
Het kan veel breder worden getrokken als alleen een viering. Bijvoorbeeld ook lezingen e.d. 

 
We zijn heel positief over de nieuwe voorganger. Hij is jong en niet conservatief. We zeggen 
niet op voorhand dat we niets meer gaan doen. Stoppen kan altijd nog! 

 



Het is gevaarlijk om de emotie voorbij te gaan en rationeel te handelen. Emotie is de kracht. 

Natuurlijk is er de emotie, maar je moet wel je hoofd erbij houden. 
 
Ondanks de hoop op de nieuwe bisschop, wij gaan ons hier als kleine geloofsgemeenschap 
niet prettig bij voelen. Ik ben bang dat we geen keus hebben. 

De realiteit is dat het is zoals het is. Hoe lang kunnen we nog behouden? Daar heeft 
niemand antwoord op. 
 
Waarmee moeten we nu exact aan de slag gaan? 
Wat het ook wordt, fusie óf samenwerking, we moeten proberen om onze eigenheid te 
behouden. 
Daar wil ik liever nu nog helemaal niet over praten. 
Ik wil de consequenties van een fusie nu helemaal niet onder ogen zien. We geven een 
slecht signaal af om de infrastructuur voor een fusie al klaar te hebben. 

 
Wij zijn niet bereid om de realiteit onder ogen te zien. Wij willen uitstralen dat de deur niet 
open staat voor een fusie. 

Het bestuur gaat ook echt voor samenwerken. Er wordt echt niet getekend voor een fusie. 
 
Na een decreet volgt misschien een fusie, welk actieplan hebben jullie dan klaarliggen? 

Geen. 
 
Wij parochianen willen niet nadenken over een fusie en wat daarna. Wij willen NIET fuseren! 

 
Jan van Luijk is toch ook nog steeds onze pastoor? 
Ja, dat klopt. 
Kan hij niet ontslagen worden? 
Dat zal het Bisdom nu niet doen. 
 
Na de brief die het bestuur gaat sturen aan bisschop De Korte wil het bestuur ook met hem 
in gesprek. Ook wordt er op korte termijn een gesprek gepland met Patrick Kuis. In beide 
gesprekken wordt het standpunt van onze parochianen medegedeeld. 
 
Volgende week komt de stuurgroep weer bij elkaar, er wordt een fusiedocument opgesteld. 
Wij kunnen het niet maken om bepaalde passages te passeren. Lithoijen gaat alle 
piketpaaltjes mee uitzetten, maar blijft uitdragen dat we gaan voor samenwerken. 
 
Op 26 april moet het fusiedocument getekend worden. Hierin gaan we zoveel mogelijk zaken 
regelen die onze parochies het beste passen. Maar we blijven zeggen dat we gaan voor 
samenwerken. Het Bisdom wil alleen praten over een fusie. Wij zijn altijd duidelijk geweest 
dat we alleen meewerken als we praten over samenwerken. 
 
Kunnen wij niet inbrengen dat we graag een pauze in willen lassen en willen afwachten wat 
de benoeming van de nieuwe bisschop ons gaat brengen? 
Dat zal waarschijnlijk van tafel worden geveegd. 
 


