Geachte Parochianen,
Namens het voltallige parochie bestuur wens ik u allen een gezegend 2012. We mogen
terugkijken op uitermate mooie en goed verlopen kerstvieringen in onze kerk. Het
kerstconcert van de Choralen was ook van wereldklasse.
Ik, ondergetekende, verontschuldig mij namens de vicevoorzitter voor zijn afwezigheid,
wegens verblijf in den vreemde. Ik deel echter mijn boodschap met hem.
Wij zijn ons er terdege bewust van hetgeen in 2012 op ons afkomt. Dat ziet er op het eerste
gezicht niet mooi uit, maar 2012 biedt naar ons inziens echter ook veel mogelijkheden.
Wij hebben immers het licht in onze eigen hand.
Onlangs ontvingen wij een Persbericht van Karmel waarin sluiting van het
Karmelietenklooster in Amstelveen werd aangekondigd. Luister U eens goed naar mij over
wat er binnen onze regio besloten is in 2011:
i)
ii)
iii)

Na het sluiten van de Anna kerk,
Na een beslissing over de Heilige Geest/Urbanus Bovenkerk ten koste van de H.
Geestkerk.
Nu dus ook een negatieve beslissing van de Karmelieten.

Het parochie bestuur van de Goede Herder heeft aangegeven zich tegen sluiting van haar kerk
te verzetten en zal zich in 2012 eerst terecht op eigen lijfsbehoud richten. Op korte termijn
samengaan met de Augustinusparochie was echter de instructie………de zoveelste
kerksluiting dus.
In “ons Brabant” gaat men binnen 3 jaar van 230 naar 50 megaparochies, allen centraal
aangestuurd. Dat is ons voorland in Amstelland.
Terugblikkend op 2011, kunnen wij stellen dat dit voor de Urbanus-kerk/parochie in
Ouderkerk een heel moeilijk en soms ook teleurstellend jaar geweest is.
Ouderkerk wekt de schijn niet actief te willen zijn, maar beste parochianen, niet actief willen
zijn in het geval van St. Urbanus Ouderkerk is negatief handelen.
Rond de kerstvieringen is er gerefereerd aan de parabel van de bruidsmeisjes, de domme
bruidsmeisjes die vergaten voor olie te zorgen en daardoor het bruiloftsfeest misten.
Thematisch liep dit door alle kerstvieringen: zorg dat je eigen licht brandend blijft!
Dit thema zal in 2012 verder gebruikt worden om de parochie gemeenschap te mobiliseren en
mondig te maken.
In 2011 heeft de politiek geen duidelijke keuze gemaakt voor het doorgeven van het licht in
Ouderkerk en is bepaald niet ondersteunend geweest naar de parochiale en naar de locale
gemeenschap. Politieke belangen wegen schijnbaar erg zwaar.
Terugkijkend voelen wij ons losgelaten en lijkt er weinig oog voor de nijpende situatie van
onze parochie en het open blijven van de kerk.
Als vuurpijl om het jaar 2011 af te sluiten, heeft het College de uitbreiding van het kerkhof
niet geaccepteerd door de kapvergunning te weigeren. Het kerkhof waar vele ouders, opa's en
oma's liggen begraven. Het kerkhof waar eens wij zelf begraven kunnen worden.

Het feit dat zelfs nu het begraven in de toekomst wordt gedwarsboomd, is uitermate gênant,
en zal niet aan de burgers kunnen worden uitgelegd. Wij vinden dat de wet en voorschriften
niet juist worden geïnterpreteerd.
Wij verwachten echter toch dat het licht ooit weer zal gaan schijnen en wij deze lente toch
met de uitbreiding begraafplaats kunnen beginnen.
Als PB zullen wij in 2012 veelvuldig naar buiten treden en duidelijk maken waar we als
parochie staan en waar wij ondersteuning krijgen. Ouderkerk moet en mag duidelijk weten
waar de schoen wringt.
De ondersteuning van het bisdom in deze is volledig!
Intussen zal het wel duidelijk zijn, dat wij lokaal een positieve en beslissende actie
verwachten. Zolang die positieve actie niet in praktijk is gebracht zullen wij er geen doekjes
om winden.
Iedereen is er hopelijk nu toch wel van doordrongen en overtuigd,
Nogmaals: het gaat echt over sluiten van kerken,
over niks anders.
Het gemeentebestuur lijkt ons -ook naar het oordeel van het Bisdom Haarlem- helaas het pad
van de juridische procedures op te jagen en daarom ondersteunt het bisdom het
parochiebestuur in het aangaan van de benodigde juridische procedures die helaas veel tijd,
geld en negatieve energie kosten!
Inmiddels zijn al enkele procedures opgestart. Wij hopen echter dat het licht van harte
uiteindelijk toch gaat schijnen om te zorgen dat wij niet verplicht zullen zijn om die
procedurele weg volledig af te lopen om de belangen van de parochie te bevorderen. Want het
gaat ons niet alleen om de kerk als gebouw, maar zeer zeker ook om mensen, om de
gemeenschap!
U heeft als parochiaan hierin ook een beslissende rol. Als christenen, als katholieken zitten we
al lang in een verdomhoekje. Er zijn slechte dingen gebeurd rond en in het instituut kerk. Nog
steeds zijn vele gelovigen huiverig in gezelschap om te zeggen dat ze katholiek zijn, net alsof
geloven iets is om je voor te schamen.
Maar wij in Ouderkerk zijn het instituut niet! In 2012 moeten we gezamenlijk uit dit hoekje
stappen. Ons licht moeten we niet onder de korenmaat zetten!
Laten we openlijk voor ons geloof uitkomen en zo in 2012 ons licht brandend houden en
doorgeven aan de generaties na ons.
Paul Theeuwes, secretaris,
namens de vicevoorzitter Alfred Schwegler

NB: inmiddels is het gesprek met de gemeente over het weigeren van een kapvergunning
voor de broodnodige uitbreiding van de begraafplaats weer opgepakt. We houden u op de
hoogte middels het parochieblad, de website en het weekblad Ouder-Amstel.

