
 

ULICOTEN op 23 maart 2022    
 

 

 

Kernboodschap 

We hebben voor u vanavond een belangrijke mededeling over het kerkelijk leven in Ulicoten. 

Het bestuur van Sint Jan de Doper is voornemens om de kerk van Ulicoten eind dit jaar te 

sluiten voor de eredienst. Er is een nieuwe bestemming voor het gebouw. Het Bisdom heeft 

ons gevraagd om het gebouw te kunnen gebruiken als depot. Dit is belangrijk omdat we het 

gebouw daardoor kunnen behouden voor Ulicoten en voor onze parochie! 

 

Onderbouwing 

De katholieke kerk in Nederland maakt een zware tijd door; de deelname aan het gelovig 

leven neemt af en ook de opbrengst uit actie Kerkbalans vertoont een dalende lijn. Onze 

parochie ontkomt ook niet aan deze trend. 

 

Een belangrijke opdracht van het bestuur was daarom om zich te buigen over de toekomst 

van de gebouwen. Eind 2020 resulteerde dat in een eerste, belangrijke stap: de aanwijzing 

van de H. Willibrorduskerk in Alphen als onze parochiekerk. We besloten toen ook om al 

onze kerken tot eind 2022 open te houden.  

 

Eind dit jaar is dus het moment om een volgende stap te zetten. Juist op dit moment 

benaderde het Bisdom ons met de vraag of de kerk van Ulicoten kon worden gehuurd. Men 

heeft behoefte aan een depot waarin de inventaris kan worden opgeslagen uit kerken die 

gesloten zijn. Het gebouw van Ulicoten is daarvoor bijzonder geschikt, het is een degelijk en 

solide gebouw, het is goed onderhouden en het is niet inbraakgevoelig. 

 

Als wij ingaan op de vraag van het Bisdom heeft dat belangrijke voordelen voor onze 

parochie én voor Ulicoten. We kunnen het gebouw dan namelijk behouden en zijn er van 

verzekerd dat het op respectvolle manier wordt gebruikt en goed wordt onderhouden. Het 

markante gebouw zal dus zichtbaar blijven voor iedereen die Ulicoten nadert. 

 

Perspectief 

Het sluiten van de kerk betekent echter geenszins het einde van het gelovig leven in de kern 

van Ulicoten. We blijven ons inzetten voor de geloofsgemeenschap in Ulicoten: 

• Een deel van de kerk wordt ingericht als plaats voor devotie en gebed, er zal een 

kapel worden gemaakt 

• De PKC zal blijven bestaan en belangrijk blijven als schakel tussen de gelovigen in 

Ulicoten en het parochiebestuur. Zij blijven ook allerlei taken uitoefenen, kerkhof, 

kapel, etc.  

• We onderzoeken de mogelijkheid om maandelijks – gedurende de week - te gaan 

vieren op een andere plaats in Ulicoten. We zullen na een half jaar evalueren hoe dat 

bevalt.  



 

• Het Bernardusoctaaf zal blijven bestaan 

• Het blijft ook mogelijk om overledenen te begraven op het kerkhof in Ulicoten 

• Vrijwilligers blijven belangrijk om het kerkelijk leven in Ulicoten te behouden, oog en 

oor zijn voor de parochie et het pastoraal team. Als u zich extra wilt inzetten bent u 

natuurlijk ook van harte welkom om te komen helpen in één van onze andere 

kernen. 

• We begrijpen dat het voor het koor ook een hele verandering zal geven. We gaan 

graag met jullie in gesprek wat de mogelijkheden zijn. Het is natuurlijk 

vanzelfsprekend dat het koor van harte welkom is in onze andere kerken. 

• Ook de parochianen zijn van harte welkom om te komen vieren in één van onze 

andere kerken, bijvoorbeeld onze parochiekerk in Alphen 

 

 

Begrip voor emotie 

We begrijpen dat deze boodschap, ondanks het feit dat het gebouw dus behouden blijft voor 

onze parochie en voor Ulicoten, voor u ook een moeilijke boodschap is. Ook wij vinden het 

bijzonder vervelend om een kerk, deze kerk te moeten sluiten. 

 

 


