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Open	  brief	  aan	  het	  parochiebestuur	  en	  de	  parochianen	  

van	  de	  St	  Jan	  de	  Doper-‐parochie,	  Vecht	  en	  Venen	  

	  

	  

onderwerp:	  decreet	  pater	  H.	  Huisintveld	  OP	  

	  

	  

	  

Beste	  parochianen,	  

	  

Als	  leden	  van	  de	  geloofsgemeenschap	  van	  de	  parochie	  St.	  Jan	  de	  Doper	  hebt	  u	  kennisgenomen	  van	  het	  

decreet	  dat	  kardinaal	  Eijk	  als	  aartsbisschop	  van	  het	  bisdom	  Utrecht	  heeft	  uitgevaardigd	  tegen	  uw	  

priester-‐assistent	  en	  onze	  medebroeder	  pater	  Harry	  Huisintveld	  OP.	  Op	  grond	  van	  dit	  decreet	  is	  hij	  

ontslagen	  als	  priester-‐assistent	  in	  uw	  parochie	  en	  is	  het	  hem	  verboden	  om	  gedurende	  één	  jaar	  in	  uw	  

parochie	  de	  Heilige	  Eucharistie	  te	  vieren.	  	  

Dit	  decreet	  heeft	  emoties	  opgeroepen	  als	  onbegrip,	  verontwaardiging	  en	  boosheid.	  Emoties	  die	  ook	  

leven	  binnen	  onze	  Ordesprovincie,	  maar	  ook	  bij	  vele	  andere	  kerkbetrokken	  mensen	  en	  mensen	  die	  een	  

verantwoordelijke	  positie	  bekleden	  binnen	  de	  RK-‐kerk.	  

	  

Het	  decreet	  heeft	  de	  bisschop	  uitgevaardigd	  vanwege	  een	  ‘ongeldige’	  mis	  die	  Harry	  Huisintveld	  zou	  

hebben	  gecelebreerd	  op	  Witte	  Donderdag	  in	  uw	  kerk	  te	  Abcoude.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  aanduiding	  

‘geldig’	  of	  ‘ongeldig’	  betwistbare	  categorieën	  zijn.	  	  

Harry	  Huisintveld	  heeft	  in	  alle	  oprechtheid	  in	  een	  voorbereidingstraject	  tezamen	  met	  enkele	  

parochianen	  gezocht	  naar	  een	  vorm	  van	  vieren	  om	  de	  kerkgangers	  op	  Witte	  Donderdag	  het	  

paasmysterie	  beter	  te	  leren	  begrijpen	  en	  te	  laten	  beleven.	  In	  de	  vorm	  die	  gekozen	  is,	  zijn	  bepaalde	  

liturgische	  voorschriften	  niet	  in	  acht	  genomen.	  In	  tegenstelling	  tot	  wat	  het	  bisdom	  beweert,	  zijn	  wij	  van	  

mening	  dat	  tijdens	  de	  dienst	  van	  de	  tafel	  wel	  de	  instellingswoorden	  zijn	  uitgesproken	  en	  consecratie	  

heeft	  plaatsgevonden.	  Leidraad	  voor	  de	  viering	  was	  immers	  het	  veertiende	  hoofdstuk	  van	  het	  Heilig	  

Evangelie	  van	  Jezus	  Christus	  volgens	  Marcus.	  

	  

Nadat	  de	  aartsbisschop	  kennis	  had	  genomen	  van	  de	  Witte	  Donderdagviering	  kwam	  er	  een	  proces	  op	  

gang	  waarbij	  Harry	  Huisintveld	  als	  voorganger	  is	  gehoord	  en	  er	  zowel	  schriftelijk	  als	  mondeling	  contact	  

is	  geweest	  tussen	  de	  aartsbisschop	  en	  de	  orde	  van	  de	  dominicanen.	  Hoewel	  Harry	  Huisintveld	  het	  heeft	  

betreurd	  dat	  hij	  gekozen	  had	  –	  vanuit	  een	  oprechte	  bekommernis	  om	  het	  verstaan	  van	  de	  eucharistie	  –	  

voor	  een	  niet-‐toegestane	  vorm	  van	  vieren	  en	  beloofd	  heeft	  zich	  voortaan	  te	  willen	  houden	  aan	  de	  

liturgische	  voorschriften,	  heeft	  de	  aartsbisschop	  gemeend	  hem	  vanuit	  zijn	  verantwoordelijkheid	  een	  

sanctie	  op	  te	  moeten	  leggen.	  

Wij	  betreuren	  in	  ernstige	  mate	  dat	  de	  aartsbisschop	  heeft	  gekozen	  voor	  deze	  onevenredig	  zware	  

sanctie.	  Hij	  had	  immers	  ook	  kunnen	  kiezen	  voor	  een	  andere,	  mildere	  sanctie,	  die	  zowel	  voor	  Harry	  

Huisintveld	  als	  voor	  de	  parochie	  aanvaardbaar	  zou	  zijn	  geweest.	  Hij	  had	  hiermee	  bruggen	  kunnen	  

bouwen.	  	  

Het	  bevreemdt	  ons	  zeer	  dat	  de	  aartsbisschop	  in	  zijn	  besluitvormingsproces	  het	  parochiebestuur	  niet	  

betrokken	  heeft,	  want	  Harry	  Huisintveld	  had	  zijn	  zending	  vanuit	  het	  bisdom	  gekregen,	  ten	  behoeve	  van	  



uw	  parochie.	  Door	  het	  decreet	  is	  niet	  alleen	  Harry	  Huisintveld	  geraakt,	  maar	  ook	  u	  als	  

parochiegemeenschap,	  want	  u	  zult	  de	  komende	  twaalf	  maanden	  deze	  levensnabije	  en	  gewaardeerde	  

pastor	  als	  voorganger	  moeten	  missen.	  	  

Het	  decreet	  van	  de	  aartsbisschop	  heeft	  begrijpelijkerwijze	  geleid	  tot	  onrust	  en	  verwarring,	  vooral	  

binnen	  uw	  parochiegemeenschap.	  Dit	  is	  een	  gevolg	  van	  zijn	  stijl	  van	  herderschap.	  

	  

Gelovigen	  en	  geloofsgemeenschappen	  binnen	  de	  RK-‐kerk	  zijn	  en	  worden	  de	  laatste	  jaren	  sterk	  op	  de	  

proef	  gesteld.	  Schandalen	  binnen	  de	  kerk,	  kleiner	  en	  ouder	  wordende	  geloofsgemeenschappen,	  

(dreiging	  van)	  kerksluiting	  en	  beleid	  van	  bisschoppen	  dat	  niet	  altijd	  als	  bemoedigend	  wordt	  ervaren,	  dat	  

maakt	  het	  er	  niet	  eenvoudiger	  op	  om	  blijmoedig	  in	  het	  geloof	  te	  staan.	  Ondanks	  alles	  mogen	  we	  voor	  

ogen	  blijven	  houden	  dat	  het	  christelijk	  geloof	  vooral	  een	  geloof	  van	  de	  hoop	  is.	  Hoop	  die	  momenteel	  

wordt	  verwoord	  door	  onze	  paus.	  

	  

De	  Kerk	  is	  niet	  de	  hiërarchie	  of	  het	  leergezag,	  maar	  zij	  is	  de	  totaliteit	  van	  het	  Volk	  Gods:	  herders	  en	  volk	  

samen.	  En	  zij	  trekt	  door	  de	  geschiedenis,	  in	  vreugde	  en	  in	  pijn.	  Onze	  paus	  Franciscus	  maakt	  zich	  sterk	  

voor	  een	  Kerk	  waarbij	  een	  dialoog	  wordt	  gevoerd	  tussen	  de	  mensen,	  de	  bisschoppen	  en	  de	  paus.	  Het	  

geheel	  van	  de	  gelovigen	  is	  immers	  onfeilbaar	  in	  het	  geloof.	  En	  de	  paus	  verwelkomt	  een	  Kerk	  die	  nieuwe	  

wegen	  probeert	  te	  bewandelen,	  die	  in	  staat	  is	  zichzelf	  te	  overstijgen	  en	  de	  hand	  reikt	  naar	  degenen	  die	  

haar	  niet	  kennen,	  haar	  hebben	  verlaten	  of	  onverschillig	  zijn	  geworden.	  Het	  Volk	  Gods,	  aldus	  de	  paus,	  

wenst	  pastores,	  herders,	  en	  geen	  functionarissen	  of	  een	  staatsclerus.	  De	  bisschoppen	  moeten	  in	  staat	  

zijn	  geduldig	  de	  stappen	  van	  God	  met	  zijn	  volk	  te	  ondersteunen,	  zodat	  niemand	  achterblijft,	  maar	  ook	  

moeten	  ze	  de	  kudde	  kunnen	  begeleiden	  wanneer	  die	  de	  intuïtie	  aan	  de	  dag	  legt	  om	  nieuwe	  paden	  te	  

bewandelen	  (naar:	  Antonio	  Spadaro,	  ‘Interview	  met	  Paus	  Franciscus’,	  in:	  Streven,	  september	  2013,	  p.	  

10-‐13).	  

	  

Binnen	  het	  bestuur	  van	  de	  Nederlandse	  Provincie	  van	  de	  Dominicanen	  hebben	  wij	  stilgestaan	  bij	  onze	  

gelovige	  en	  theologische	  visie	  op	  kerk,	  eucharistie	  en	  het	  bisschopsambt.	  Onze	  reflectie	  treft	  u	  in	  de	  

bijlage	  aan.	  Wij	  nodigen	  u	  van	  harte	  uit	  hiervan	  kennis	  te	  nemen	  en	  er	  samen	  over	  na	  te	  denken.	  

	  

Met	  velen	  van	  u	  bidden	  wij	  voor	  en	  hopen	  wij	  op	  een	  hernieuwde	  opbloei	  van	  de	  kerk	  als	  Gods	  Volk	  

onderweg.	  Een	  kerk	  zonder	  slaven	  en	  meesters,	  een	  kerk	  die	  boven	  alle	  regels	  getuigt	  van	  Gods	  

mysterie	  en	  verlossing	  in	  de	  liturgie	  en	  daarbuiten,	  en	  die	  de	  durf	  heeft	  nieuwe	  wegen	  te	  gaan.	  Zo’n	  

kerk	  heeft	  naar	  onze	  mening	  toekomst	  en	  daaraan	  mogen	  we	  werken,	  ook	  als	  het	  ons	  niet	  makkelijk	  

wordt	  gemaakt.	  

Wij	  wensen	  u	  allen	  veel	  sterkte	  en	  saamhorigheid	  toe.	  

	  

In	  verbondenheid	  met	  elkaar	  en	  u	  Gods	  zegen	  toewensend,	  

	  

	  

	  

	  

	  

het	  bestuur	  van	  de	  Nederlandse	  Provincie	  van	  de	  Dominicanen,	  

namens	  deze,	  

pater	  René	  Dinklo	  OP	  

	  

	  

	  

Bijlage:	  	  Gelovige	  en	  theologische	  visie	  op	  kerk,	  eucharistie	  en	  bisschopsambt	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  

Nederlandse	  Provincie	  van	  de	  Dominicanen.	  

 


