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Verslag informatiebijeenkomsten  

              23 en 31 maart 2022 in Ulicoten 

 

23 maart  
Aanwezig: namens het bestuur van de parochie Sint Jan de Doper: Pastoor Demmers, Ine Ultee, Peter 

Dirven, Jos Vanhooren, Ernest olde Scheper en Nicole Broekman. Namens het bisdom: Leo Blom en 

Geerten Kok. 

19.00u. bijeenkomst met de Parochiekerncommissie (PKC) Ulicoten, aansluitend om 20.00u. met 

vrijwilligers, parochianen en belangstellenden uit Ulicoten, namens het pastoraal team zijn Pauline 

Vermeulen en Gerrit Fennema aanwezig. 

De pastoor opent beide bijeenkomsten met een gebed, waarna de vicevoorzitter Ine Ultee 

informatie geeft over de boodschap van het bestuur (zie hiervoor bijgesloten tekst). 

Hierna is er een korte pauze om met elkaar te praten en koffie of thee te drinken en vervolgens is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen en delen van de emoties die dit voorgenomen besluit met 

zich meebrengt. 

  

Een aantal reacties:  

- niet geheel onverwacht gezien het feit dat het bestuur een uitnodiging stuurde. 

- rationeel is het begrijpelijk, maar de kerk is meer dan een stuk steen.  

- Kerkgaan doen de meeste mensen liefst in het eigen dorp. 
 

De inzet van het bestuur is erop gericht de geloofsgemeenschap in Ulicoten in stand te houden, 

samen met de PKC en de parochianen. 

Wanneer en waar de maandelijkse vieringen door de week gehouden kunnen worden moet nog 

onderzocht worden. Dit kan wel een eucharistieviering zijn, maar dit kan niet meer in de kerk. 

Hoe het realiseren van een kapel precies uitgevoerd gaat worden moet nog verder bekeken worden. 

Deze ruimte zal niet heel groot zijn: hier kunnen geen (eucharistie-)vieringen gehouden worden. 

De laatste viering is gepland op de laatste zondag van dit kerkelijk jaar (20 november). 
 

Het parochiebestuur staat voor de grote uitdaging om na te denken over onze kerkgebouwen en een 

gebouwenplan op te stellen. Eerste stap was het kiezen van een parochiekerk. Nu deed zich deze 

gelegenheid voor, maar ook over de toekomst van de andere kerken moeten we gaan nadenken. 

Gevraagd werd wat de overweging van het bisdom was om voor Ulicoten te kiezen.   

Leo Blom legt uit dat het bisdom na sluiting van het depot in Bergen op Zoom op zoek moest naar 

een nieuw gebouw. De keuze voor de kerk van Ulicoten is ingegeven door de indeling van het 

gebouw, de (goede) staat van onderhoud en de veiligheid (i.v.m. kans op inbraak) en niet omdat 

Ulicoten de kleinste kern zou zijn. De andere kerken zijn hiervoor minder geschikt. Het bisdom huurt 

het gebouw in principe voor onbepaalde tijd en garandeert het onderhoud ervan. De opzegtermijn 

van de overeenkomst is twaalf maanden of zoveel eerder als partijen overeenkomen. De parochie 

blijft zeggenschap houden over wat er met het gebouw (in de toekomst) kan gebeuren. Het zaaltje 

en de ruimte waar de kazuifels zijn opgeslagen blijven in gebruik voor de parochie en daarmee blijft 

opslag van de spullen voor het Bernardusoctaaf (dat gewoon blijft bestaan) in stand. Het bestuur is 

zich terdege bewust dat het sluiten van de kerk veel mensen verdriet doet. Hoe moeilijk dit besluit 

ook is, het gebouw blijft zo wel behouden (en dat is bij de andere kerken nog maar de vraag). 
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Er zullen in de toekomst geen uitvaarten meer mogelijk zijn in de Bernarduskerk. Deze zullen op een 

andere locatie moeten plaatsvinden.  
  

Een voorstel is om voorwerp(-en) uit de kerk van Ulicoten over te plaatsen naar de parochiekerk. Dit 

gaat uiteraard in overleg met PKC en parochianen. 
 

Er wordt idee geopperd of het mogelijk is de voorwerpen uit het depot te bezichtigen (museum of 

tentoonstelling) . Leo Blom geeft aan dit een interessant idee te vinden. 
 

Opgemerkt wordt dat de nachtmis erg gemist werd door corona en of het niet mogelijk is de sluiting 

van de kerk te combineren met de nachtmis (i.p.v. laatste viering op 20 november). 
 

De vraag om de jaarlijkse parochiebijdrage zal ook dit jaar gewoon in juni worden gehouden. 
 

Het bestuur begrijpt dat mensen gehecht zijn aan ‘het kerken’ in de eigen kern. Toch willen we 

vragen om te bedenken dat de gemeenschap belangrijker is dan het gebouw. We willen mensen ook 

uitnodigen om eens naar een familieviering te komen en te zien hoe de kerk dan vol is met jonge 

gezinnen.   
 

Ine sluit deze eerste avond af met de mededeling dat het bestuur beseft dat het een moeilijke 

boodschap is, die tijd nodig heeft om te verwerken. Als er vragen en/of opmerkingen zijn kunnen 

deze altijd aan het bestuur gesteld worden, mogelijk volgende week 31 maart, maar ook via de mail, 

telefonisch of persoonlijk. 

Een samenvatting van de boodschap is op papier klaar gelegd bij de uitgang. 
 

 

 

    *************************** 
 

31 maart 
Aanwezig: namens het bestuur: Pastoor Demmers, Ine Ultee, Peter Dirven, Ernest olde Scheper en 

Nicole Broekman, uit Ulicoten de PKC  en een aantal parochianen, verder Marita Fennema, Stefan 

Lange (pastoraal team) en Berry van Oers (dagblad De Stem). 

 

De pastoor opent de bijeenkomst met gebed, waarna Ine Ultee de aanwezige bestuursleden 

voorstelt en kort de boodschap herhaalt die vorige week is medegedeeld.  Ook van deze avond zal 

een verslag gemaakt worden door de secretaris. Dit zal worden toegestuurd aan de mensen die hun 

emailadres hebben opgegeven op de presentielijst en aan de schriftelijke vragenstellers en het zal 

ook gepubliceerd worden.  
 

Het bestuur begrijpt dat het besluit om de kerk te gaan sluiten voor de eredienst veel emoties 

oproept. We willen deze avond in gesprek gaan en proberen alle vragen te beantwoorden. Op een 

aantal vragen is misschien nu nog geen antwoord mogelijk, omdat het verder uitgezocht en/of 

besproken moet worden. Wel willen we benadrukken dat het ook nu een informatiebijeenkomst is 

en geen inspraakavond. 
 

Er zijn veel vragen over de devotiekapel. Het wordt een kleine kapel en het is niet de bedoeling dat 

er vieringen gehouden gaan worden. Hoe deze er precies uit gaat zien zal, ook in overleg met de PKC, 

bekeken worden. 
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Vanuit de PKC komt de vraag over het ontstaan van dit besluit, hierop wordt het tijdpad toegelicht. 

De parochie heeft geregeld contact met het bisdom en eerder al de opdracht gekregen om een 

gebouwenplan op te stellen. Halverwege vorig jaar heeft het bisdom ons benaderd met de vraag dat 

ze met ons wilden praten. Ze zochten een nieuwe ruimte voor hun depot en vonden het kerkgebouw 

van Ulicoten hiervoor zeer geschikt (zie ook verslag 23 maart). 
 

Het parochiebestuur wil graag op korte termijn met de PKC in gesprek. De PKC wil eerst ideeën en 

vragen inventariseren en vervolgens een afspraak voor overleg maken. In overleg met de PKC zal 

bekeken worden of er behoefte is aan een vervolg/derde informatiebijeenkomst. 
 

Bij de berichtgeving werd gezegd: ‘het bestuur is voornemens de kerk te sluiten’. Dat het gebruik 

van de term ‘voornemens’ verwarring schept snappen we. Wij volgen hierbij het ‘Protocol 

(her)bestemming kerkelijke gebouwen’ van het bisdom.  Hierin staat het als volgt omschreven:  

8. Met instemming van de bisschop zorgt het parochiebestuur voor goede informatie over het 

voorgenomen besluit aan de parochianen. Parochianen moeten minstens tweemaal gelegenheid 

krijgen om geïnformeerd en gehoord te worden over de plannen. Van deze bijeenkomsten worden 

verslagen gemaakt (met presentielijsten). Het parochiebestuur documenteert de verslagen en de 

reacties van parochianen. 

9. Nadat parochianen gehoord zijn stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast en vraagt het 

de bisschop toestemming om het plan uit te gaan voeren. Indien bijstelling van het plan nodig is 

wordt met de bisschop hierover overlegd. 

Dat de kerk aan de eredienst onttrokken wordt is evenwel definitief. Wat er verder mogelijk en 

haalbaar is moet besproken worden .  
 

Op de vraag hoe mensen geïnformeerd zijn over de bijeenkomst wordt gezegd dat er een uitnodiging 

op papier naar de trouwe parochianen is gegaan en de vrijwilligers en via Ons Weekblad. Gevraagd 

wordt waarom niet alle mensen die parochiebijdrage betalen zijn benaderd. We hadden verwacht 

dat mensen ook elkaar zouden informeren.  Achteraf gezien hadden we de berichtgeving hierover 

misschien anders kunnen regelen.  

Opgemerkt wordt dat het niet respectvol zou zijn naar de PKC om deze pas een uur tevoren te 

informeren. We hebben er bewust voor gekozen om de PKC eerder, maar wel op dezelfde avond te 

informeren. Zij zouden anders in de lastige positie zitten de informatie en hun emoties hierover nog 

niet te kunnen delen. De tekst met de boodschap is zowel voor Ons Weekblad als voor de 

Nieuwsbrief onder embargo aangeleverd. Het persbericht voor de krant is na afloop van de 

bijeenkomst op 23 maart aangeleverd. 
 

Verschillende reacties: 

“ Waarom moet juist onze kerk dicht” 

“We moeten genoegen nemen met een kapelleke” 

“door niet te willen praten over deling van gebouw gooit bestuur het kind met het badwater weg”  

“de kerk gedegradeerd tot een schuur” 

“ Vrijwilligers voelen zich teleurgesteld en verdrietig. Een groep betrokken mensen, die dachten dat 

er iets van ze gevraagd zou worden” 
 

We begrijpen de emotie, het is heel erg dat de kerk dicht moet. We willen proberen zoveel mogelijk 

activiteiten in stand te houden. Het moet echter wel te doen blijven, zowel financieel, als qua druk 

op het pastoraal team en er zijn meestal maar weinig mensen bij de vieringen aanwezig.  
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Het wegvallen van de weekendviering in Ulicoten betekent niet dat automatisch de frequentie van 

vieren in Chaam en Riel verhoogd wordt. Opgemerkt wordt dat eenmaal per maand vieren wel erg 

weinig is. Pastoor Demmers geeft aan dat over de frequentie van de doordeweekse vieringen 

gepraat kan worden. 
 

De ontwikkeling in de hele westerse katholieke kerk is gericht op meer samen, meer clusters. Daar 

ligt de focus, op die weg gaan we door. 
 

“Doe alle kerken dan maar tegelijk weg, dan voelen we ons niet achtergesteld”.  

Wij (en het bisdom) denken daar anders over.  
 

De belofte om twee jaar niets te veranderen is uitgesproken bij de bekendmaking van de 

parochiekerk (begin december 2020). Bij sluiten van de kerk op 20 november is dit op twee weken 

na ook twee jaar. 
 

De kerk is eigendom van de parochie. Het juridische eigendom ligt bij het parochiebestuur. Voor 

belangrijke besluiten moet er wel toestemming gevraagd worden aan de bisschop. 
 

De kerkklokken kunnen gewoon blijven luiden zoals nu voor wat betreft de uren en extra om 9.00u, 

12.00u en 18.00u. Voor het uitluiden bij overlijden moet toestemming gevraagd worden aan de 

bisschop, maar het is wel de bedoeling dat dit mogelijk blijft. 

In de uitvaartbegeleiding in een uitvaartcentrum of crematorium verandert na de kerksluiting niets. 
 

Wij staan positief t.a.v. het blijven gebruiken van de ambo (= de lezenaar). We maken wel een klein 

voorbehoud, omdat we pas naar de inrichting kunnen kijken als we weten waar gevierd gaat worden. 
 

Als de spreekkamer als gebedsruimte gebruikt kan worden heeft dat het voordeel dat alles bij de 

hand is, we zijn niet van anderen afhankelijk en er is geen financiële bijdrage nodig.  
 

Het plaatsen van het Bernardusbeeld in de kapel moet kunnen. Dit gaat in overleg met de PKC. 
 

Er moet een overzicht komen van alles wat van waarde is in de kerk van Ulicoten. Het is aan de PKC 

om dit overzicht te maken en te bekijken wat er mee moet gebeuren. 

Opgemerkt wordt dat de kerststal niet weg mag, die zou tijdens de kerst buiten opgesteld kunnen 

worden. 
 

We willen graag mooie vieringen houden met een koor. De realiteit is wel dat iedere viering met een 

koor € 150.- kost en dat betekent dat er voor iedere viering geld op toegelegd wordt. 
 

Er zal nogmaals navraag gedaan worden of er een aanpassing nodig is van het bestemmingsplan.  

   

Het parochiebestuur gaat op korte termijn in gesprek met de PKC over het vervolg. 

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met het parochiebestuur en/of de PKC. 

 

De avond wordt rond 21.45u afgesloten.  


