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ROEPING EN RUIMTE 

 

Het zoeken van de Heer 

 

St. Ursula:         

 

Delfts St. Ursula parochie belichaamt op unieke wijze Jezus' aanwezigheid in de Kerk en de wereld. 

Het gaat niet alleen om de verschillende deelgemeenschappen in de wijken, de congregaties en ordes 

die binnen de parochie leefden, de maatschappelijke diversiteit en de internationale banden, maar 

vooral ook om de diverse wijzen waarop binnen de Ursula parochie dagelijks invulling wordt gege-

ven aan Jezus' oproep tot Kerk zijn in het vieren van de liturgie, het beschikbaar maken van diaconie 

en het beoefenen van catechese. 

 

Generaties lang is ons de liefde en het aangezicht van de Heer voorgeleefd en overgeleverd. Ook wij 

willen Zijn aanwezigheid doorgeven én verder vormgeven ten behoeve van de ontelbaar vele genera-

ties die nog na ons komen. Dit vergt loslaten en opbouwen, keuzes maken, en vooral: weten waar de 

Heer leeft, opdat we niet willoos ingehaald worden door omstandigheden, maar waar mogelijk zélf 

bepalen wat doorgegeven verdient te worden.  

 

Het samen zoeken van de Heer vergt eenheid in verscheidenheid. Dit willen we bereiken door de 

unieke kwaliteiten, eigenschappen en verschillen in elkaar te bevestigen en te versterken, zodat we 

groeien in zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en onderlinge verbondenheid. Op dit moment bestaat de 

Ursula parochie uit vier gemeenschappen: de Franciscus & Clara gemeenschap, de Sacramentskerk 

gemeenschap, de Adelbert gemeenschap en de Maria van Jesse gemeenschap. Hoewel iedere ge-

meenschap een volwaardig evenbeeld is van Jezus' aanwezigheid, bestaan verschillen in charisma 

tussen de vier gemeenschappen. 

 

Franciscus & Clara:      

 

De Franciscus & Clara gemeenschap zoekt de Heer met behulp van eenvoud, om door ontlediging en 

loslaten elkaar in kwetsbaarheid te ondersteunen en te beschermen. Belangrijke bron voor de Fran-



   

2 
Delft, 17 mei 2021 

ciscus & Clara gemeenschap zíjn vanzelfsprekend de H. Franciscus en de H. Clara. De gedachten en 

levenshouding van de H. Franciscus en de H. Clara zijn lange tijd binnen de gemeenschap krachtig 

en inspirerend voorgeleefd en uitgedragen door de inwonende franciscanen, zoals pater Bolmer. De 

levendigheid van de Franciscus en Clara gemeenschap is herkenbaar in o.a. de koor- én kerkzang, de 

oecumene, de internationale gemeenschap, de jongerengemeenschap, de themavieringen (Taizé, 

Franciscaanse vieringen), de oplossingsgerichte houding van de gemeenschap, de giften en inkom-

sten, de vrijwilligers of de diaconie (met PKN). 

 

Sacramentskerk:       

 

De gemeenschap van de Sacramentskerk volgt de Heer in gemeenschappelijk leven, met barmhartig-

heid, zorg en een grote onderlinge betrokkenheid. Bron van de Sacramentskerkgemeenschap zijn 

langere tijd de inwonende priesters van het Heilig Hart van Jezus geweest, zoals pater Willemsen. 

Deze priestercongregatie had binnen de gemeenschap een belangrijke, verbindende rol in de zielzorg, 

onderwijs en catechese. De levende geest van de Sacramentskerk is zichtbaar in o.a. de koorzang, de 

regionale functie naar Delfgauw, de bezoekende Antilliaanse gemeenschap, de inwonende zusters 

Dominicanessen, de aandacht voor de missie (Gambia), de oecumene of de themavieringen. 

 

 

Adelbert:        

 

De Adelbert gemeenschap zoekt de Heer in 'God's tent', waarin Zijn aanwezigheid ervaren wordt in 

huiselijke stilte, eenvoud en verscheidenheid. Bron voor de Adelbert gemeenschap vormt vooral ook 

de lekenroeping en de verschillende vormen van liturgische vernieuwing, zoals door de concilieva-

ders tijdens Vaticanum II aangegeven en door pater Sul en de verschillende, betrokken jezuïeten 

nadien uitgedragen en voortgezet. De levende gemeenschap van de Adelbert is herkenbaar in o.a. de 

gemeenschappelijke kerkzang, themavieringen, de vredeswens, de verrijkte woord & communievie-

ringen, het aantal vrijwilligers, de giften, de diaconie, de voedselbank, de zelfbewuste houding van 

de gemeenschap of de aantrekkingskracht op buitenlanders. 
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Maria van Jesse:       

 

De Maria van Jesse gemeenschap zoekt de Heer in verering, aanbidding en verkondiging. Bron van 

de Maria van Jesse is de lange traditie waarin verering en aanbidding al ter plaatse geschiedt: van het 

Maria wonder in 1327 tot meer recent de katholieke emancipatie vanaf 1853 en de nieuwbouw van 

de huidige, neogotische kerk, die zowel qua plaats als qua beeltenis nadrukkelijk aanwezig wil zijn, 

voor de gehele stad en daarbuiten. De levende geest van de Maria van Jesse gemeenschap is zicht-

baar in o.a. de liturgische variëteit van Latijnse, Nederlandse en Engelse missen, het internationale 

koor, de openstelling voor toeristen, de jaarlijkse stille omgang, het aantal vrijwilligers, de Jessehof, 

de biechtmogelijkheid, het orgel, de verschillende koren en de muziekcultuur of de dagelijkse open-

stelling van de pastorie. 

 

 

Roeping en ruimte:  

 

   

      Laatste Avondmaal. Dirk Bouts 1464-1468 Leuven 

Ieder tijdsgewricht heeft zijn eigen uitdagingen en zegeningen. De zegeningen van onze tijd zijn 

onmiskenbaar de enorme welvaart en vrijheid die ons zijn meegegeven. De uitdagingen zijn gelegen 

in afnemende betrokkenheid van parochianen, die leidt tot minder financiële middelen, minder pries-

ters en vrijwilligers en tot het beëindigen van wat eerder vanzelfsprekend was. Ook binnen de Ursula 

parochie ervaren we het gemis van de aanwezigheid van religieuzen en de afnemende betrokkenheid 

van parochianen. Vooral mensen in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar, maar toch ook jongeren 

worden gemist. Dit heeft tot gevolg heeft dat er minder nieuwe kennis en ervaring binnenkomt en er 

minder vaardigheden in de gemeenschappen beschikbaar zijn. Tegelijkertijd biedt de veranderende 

wereld om ons heen meer ruimte en veel meer verbindingsmogelijkheden. Deze toegenomen ruimte 

en verbindingsmogelijkheden leiden bij veel mensen tot een roep om meer persoonlijk contact en om 
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een nieuw verlangen naar houvast. Juist deze afnemende personele en financiële middelen enerzijds 

en deze toenemende mogelijkheden tot verbinding anderzijds dwingen ons tot heldere, onderschei-

dende keuzes, die beantwoorden aan het groeiend verlangen oog in oog te staan met de Heer. 

 

Als parochiebestuur hebben wij in de verschillende gesprekken die we binnen de parochie gevoerd 

hebben, bemerkt dat ook binnen de Ursula parochie een toenemende behoefte leeft aan visie en dui-

delijkheid. Er bestaat begrip dat keuzes gemaakt moeten worden. Gebrek aan tijdige keuzes leidt 

immers tot verschraling, armoede en het missen van nieuwe mogelijkheden, juist wanneer hoop en 

uitzicht gewenst zijn. Maar er leeft ook angst om achtergelaten te worden, of eenvoudig kwijt te ge-

raken. In het verleden is dit meer dan eens gebeurd. Het parochiebestuur is zich daarvan pijnlijk be-

wust. Het daardoor ontstane leed en de angst die door dit verdriet gevoed wordt, leven nog steeds 

voort bij velen binnen én buiten de parochie.  

 

Om die reden ziet het parochiebestuur het als zijn taak om ter versterking van onze roeping en onze 

ruimte aan de gemeenschappen in onze parochie te vragen om zich te vernieuwen. Dit betekent losla-

ten én investeren.  

 

Loslaten vergt een indringende bereidheid om het 'eigen genoeg zijn' los te laten. Dit geldt voor 

iedereen binnen de parochie die liever met zijn gemeenschap met rust gelaten wil worden of alleen 

bij behoud van het eigen kerkgebouw het de moeite waard vindt om te komen, of blijft vasthouden 

aan financiële uitgaven als duidelijk is dat de financiële middelen hiervoor ontbreken. De Ursulapa-

rochie zal als geheel en in al haar delen moeten loslaten wat bij gebrek aan voldoende middelen niet 

meer te handhaven is, voordat het vervalt tot verschraling en armoede.  

 

Investeren vergt een indringende bereidheid om gehoor te geven aan het verlangen en de roep van 

gelovigen en de wereld om ons heen om oog in oog te staan met de Heer. Hiertoe moeten we onze 

rijkheid en verscheidenheid, 

- ontleed tot de kern van waartoe welvaart en vrijheid dienen,  

- barmhartig jegens elkaar,   

- naar alle mensen van goede wil,  

- binnen de levende traditie van de Kerk,  

verder brengen, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd. Binnen de Ursula parochie zijn al deze gaven, 

getuige de charisma's van de vier gemeenschappen, ook rijkelijk aanwezig. Maar alleen door te 

groeien in zelfvertrouwen en onderlinge verbondenheid kan ieder van ons zijn of haar gaven benut-

ten. Zo kunnen we gehoor geven aan de specifieke en bijzondere vragen van deze tijd en zicht bieden 

op een hoopvolle toekomst.  

 

Tegelijk komen in deze charisma’s de overeenkomsten en verschillen in onze parochie duidelijk naar 

voren. Het parochiebestuur wil tot versterking van de parochie komen door het benutten van zowel 

de overeenkomsten als de verschillen. In de hierboven beschreven charisma’s ziet het parochiebe-

stuur twee vormen van kerk zijn, die elkaar aanvullen en alleen door vernieuwing de parochie kun-

nen versterken:  

Enerzijds gaat het om: 

De Adelbert, de Franciscus & Clara en de Sacramentskerk: Aan hen wordt uitdrukkelijk ge-

vraagd zich open te stellen voor elkaar om vanuit ieders eigen gaven elkaar te vinden en zich te ver-

sterken tot een nieuwe gemeenschap.  
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Anderzijds betreft het:  

De Maria van Jessekerk: Aan haar wordt uitdrukkelijk gevraagd zichzelf te vernieuwen door zich 

open te stellen voor de noodzakelijke aanpassingen in de eigen organisatie, openstelling naar de an-

dere gemeenschappen, opname van andere groepen in de gemeenschap die van het kerkgebouw ge-

bruik maken (bijvoorbeeld de Engelstalige gemeenschap) en van betekenis te zijn voor alle bezoe-

kers die dagelijks de kerk zullen bezoeken.  

 

Deze oproep tot vernieuwing betreft geen vooruit te schuiven activiteit meer, maar gaat per direct in. 

 

De reden van deze urgentie wordt toegelicht in de bijgevoegde nieuwe Meerjarenbegroting 2021- 

2030. Deze urgentie volgt in de eerste plaats uit de aanhoudende grote financiële verliezen en het 

interen op het Eigen Vermogen waardoor bij niet-handelen investeringsmogelijkheden verloren gaan 

en uiteindelijk de verliezen niet langer te dragen zijn. Over 2020 is een verlies van € 172.000 geleden 

en over 2021 is het verlies op € 181.000 begroot. De parochie heeft structureel te hoge personele- en 

materiële lasten en te hoge huisvestingslasten. Hiervan zullen de personele en materiële lasten op 

korte termijn – dat is het komende jaar 2022 – sluitend moeten zijn en zal er zicht moeten zijn op het 

sluitend krijgen van de huisvestingslasten. De maatregelen hiervoor zijn te nemen in het lopende jaar 

2021. 

 

Omdat het parochiebestuur uitgaat van een meerjarenbegroting, waarin zoveel mogelijk parochianen 

gemotiveerd kunnen blijven om mee te doen,  is de keuze voor de kerkgebouwen in de Meerjarenbe-

groting voorzien op het moment dat de beoogde vernieuwingen vanaf medio 2021 en in 2022 hebben 

plaatsgevonden: 

- Voor de Adelbert, Franciscus & Clara en Sacrament is 2023 (mogelijk 2024) voorzien als 

het moment waarop de vernieuwde gemeenschap gerealiseerd moet zijn en er een natuurlijk 

moment zal ontstaan dat een breed gedragen keuze voor één van de drie kerkgebouwen ge-

maakt kan worden. Die uiteraard gebaseerd is op een sluitende begroting voor deze nieuw-

gevormde gemeenschap. 

- Voor de Maria van Jessekerk betekent het dat de beoogde vernieuwingen in deze periode 

hebben plaatsgevonden en dat sluitende begrotingen gerealiseerd kunnen worden. Ook dit is 

voorzien in 2023 (mogelijk 2024). Pas dan ligt de mogelijkheid transparant op tafel om te 

besluiten of de kerk open kan blijven of dicht moet. 

 

Bovenstaande activiteiten leiden niet tot twee losse gemeenschappen die elkaar niet kennen of langs 

elkaar leven. In tegendeel, het proces van vernieuwing kan alleen slagen als dit tot uitwisseling tus-

sen beide gemeenschappen leidt. Hiervoor is het parochiebestuur verantwoordelijk door het regelma-

tig organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten met behulp van vertegenwoordigers van de beide 

gemeenschappen, waarin de lijnen van de beoogde vernieuwing worden afgesproken en de voort-

gang van de vernieuwing worden besproken. Op deze wijze kan men van elkaar leren, ontstaat er een 

transparant proces en kan men de ander aansporen om de noodzakelijke stappen te zetten. Want het 

gezamenlijke belang is dat beide gemeenschappen slagen. 

 

Vanaf het moment dat er in deze vernieuwing de nodige stappen gezet zijn en het perspectief op een 

sluitende begroting bereikt is, komt het moment aan de orde, dat er gekozen kan worden welke ker-

ken open blijven en welke dicht gaan. Dit geldt voor de beide gemeenschappen op gelijke wijze. Pas 
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nadat er gekozen is voor de kerken die overblijven, is er ruimte vrij voor investeren. Het betekent dat 

grote investeringen on-hold blijven, zolang er verliezen blijven en zolang de keuze voor het open-

houden van het kerkgebouw nog niet gemaakt is. 

 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het scenario dat ondanks grote inspanningen van 

iedereen het niet lukt om de gemeenschappen te vernieuwen, bijvoorbeeld omdat te veel parochianen 

niet gemotiveerd kunnen worden om mee te blijven doen. Daarmee valt ook een belangrijk deel van 

de financiële onderbouwing van de meerjarenbegroting weg. In de meerjarenbegroting is daarom een 

terugval-scenario opgenomen, dat uitgaat van het openblijven van één betaalbare kerk als toekomst-

bestendige oplossing. In dit terugval-scenario blijft alleen de Sacramentskerk als betaalbare kerk 

open. Het geheel aan benodigde opbrengsten om de huisvestingskosten te dekken is daar aanwezig. 

 

Alleen door het delen en toelaten van ieders eigenheid geven wij onderling navolging aan de be-

scherming die de H. Ursula haar reisgenoten in zeer duistere tijden bood. Het met de vele gaven als 

gemeenschap in verscheidenheid zoeken van de Heer voorkomt dat aan ons willoos, als lotgenoten, 

de toekomst wordt aangezegd, maar integendeel: het maakt dat wij daadwerkelijk deelnemen in 

Christus' drie ambten van koninklijk (onafhankelijk),  priesterlijk (deelnemen) en profetisch (ver-

kondigen) leven. Ook wij kunnen de opdracht waartoe wij geroepen zijn waarmaken door deze niet 

uit de weg te gaan, maar uit te voeren. 

 

 

Gebed: 

 

Heer onze God, wij bidden tot U op voorspraak van de Heilige Ursula. We bidden voor de katholieke 

gemeenschap in Delft. Dat we zonder angst en vrees de toekomst durven aankijken. Wij weten en 

geloven dat u naar ons kijkt met barmhartigheid en mededogen.  U heeft zich steeds als een be-

trouwbare gids in ons leven getoond.  Leidt ons de toekomst in, waar wij allen veilig zijn in uw hand. 

Bescherm ons zoals Ursula bescherming bood aan velen, Christus onze Heer.   Amen 

 

 


