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Beste parochianen van de St. Pancratius parochie, 
Al jaren is er helaas sprake van een behoorlijke terugloop van het kerkbezoek in de Rooms 
Katholieke kerk en zo ook in onze parochie. Gevolg hiervan is onder meer het ontstaan  van 
tekorten door minder collecte opbrengsten en Kerkbalans bijdragen, terwijl de 
onderhoudskosten alleen maar toenemen. Daarnaast is er door overlijden of emeritaat van 
pastores geen opvolging beschikbaar dus moeten de nog beschikbare pastores te veel 
kerken bedienen. 
 
Het Bisdom zag deze ontwikkeling al aankomen: er is ruim 10 jaar geleden een visitatie 
geweest van de kerkgemeenschappen in de regio Amsterdam Nieuw-West. Hierbij zijn de 
kerken van de H. Paulus, de H. Lucas, de St. Jan de Doper, de St. Pancratius, de 
Verrijzeniskerk en de kerk van Het Nieuwe Verbond bekeken. Daarna is er uitgebreid 
overleg geweest met de besturen van die parochies en opbouwmedewerker Jeroen 
Hoekstra van ons bisdom. 
 
In dat overleg is uitgebreid gekeken naar de onderhoudsstatus van de gebouwen, de 
financiële positie, de ligging en bereikbaarheid, de aanwezigheid van en mogelijkheden 
voor ruimtes voor kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten.  Met name stond de vraag 
centraal hoe vitaal de parochies zijn: hiermee wordt bedoeld wat voor activiteiten zijn er of 
er een liturgiegroep is die de vieringen voorbereidt, of er vormsel- of doop groepen zijn en 
of er sprake is van aanwas van jonge parochianen. Verder heeft het bisdom het criterium 
gebruikt dat er minimaal 100 aanwezigen moeten zijn bij een viering. 
De conclusie van dat overleg was helaas duidelijk: er is een aantal kerken dat niet of 
nauwelijks aan de voorwaarden voldoet of ook door gebrek aan vrijwilligers 
noodgedwongen zal moeten sluiten. De H. Pauluskerk zal vanwege de ligging en capaciteit 
en beschikbare ruimtes de hoofdkerk voor Nieuw-West worden. Deze informatie is u de 
afgelopen jaren al meermaals medegedeeld in weekbericht of in het parochieblad Het 
Goede Nieuws. 
 
Per 1-1-2020 zijn de St.Pancratiuskerk, de Verrijzeniskerk en de kerk van het Het Nieuwe 
Verbond  opgegaan in de fusie parochie de vier Evangelisten. Per 1-2-2022 is het 
samenwerkingsverband van parochie de Vier Evangelisten met de Emmaüs parochie waar 
de Boomkerk, de H. Vincentiuskerk en de H. Augustinuskerk deel vanuit maken tot stand 
gekomen. Dit samenwerkingsverband, dat op termijn toewerkt naar een fusie, ontstond 
voornamelijk door gebrek aan vrijwilligers en pastores.  
 
 



De St. Jan de Doper kerk is al jaren geleden gesloten en verkocht en de H. Lucas kerk is in 
2019 gesloten en verkocht. Van die opbrengsten is een gedeelte gebruikt om de H. Paulus 
parochiezaal, activiteitenruimtes en pastorie aan te passen aan deze tijd. De paters 
Salesianen wonen in de pastorie en verzorgen ons geestelijk welzijn, het secretariaat is 
altijd bereikbaar en zijn er diverse activiteiten zoals catechese voor dopelingen en 
vormelingen, catechese voor jongeren, jeugdwerk en de kerk was enige tijd een 
uitgiftepunt van de voedselbank voor ongedocumenteerden. De kerk van Het Nieuwe 
Verbond is vanaf het begin van de coronaperiode en door gebrek aan vrijwilligers gesloten, 
de Verrijzeniskerk is ruimer voorzien van vrijwilligers en wordt ook nog door meerdere 
geloofsgemeenschappen gebruikt en kan mogelijk nog dit en volgend jaar open blijven. 
 
De situatie in de St. Pancratius is door corona begin 2020 versneld verslechterd. Er werd al 
jaren gevraagd om vrijwilligers maar die zij  er helaas nooit bij gekomen. Pastores die na het 
overlijden van pastoor Bankras voorgingen, hadden aangegeven gezien hun leeftijd, reistijd 
en de al jaren teruglopende belangstelling of andere redenen, niet meer te willen komen. 
De organist / dirigent van het Nederlands koor was een betaalde kracht en die heeft nu 
weer een aanstelling als dirigent in de H. Paulus. Door de sluiting zijn de inkomsten sterk 
terug gelopen, maar tegelijkertijd dienen zich wel grote onderhoudsproblemen aan: 
-de kachels voor de kerk zijn 27 jaar oud en geven steeds problemen,  
-er zijn er lekkages in de ketels geconstateerd waardoor eigenlijk alles vervangen moet 
worden,  
-ook de zinken goten en dakbedekking van de zijkanten is aan vervanging toe, 
-en de sturing en mechaniek van de klokkentoren is ook zo oud dat deze ook vervangen 
moet worden. 
 Kortom er zijn te veel kosten gezien de opbrengsten. 
 
We proberen vooralsnog om 1 x in de maand nog een eucharistieviering te organiseren ( zie 
mededelingenbord op de kerk en kijk geregeld op  de website www.pancratiussloten.nl    
Uitvaarten blijven mogelijk, die worden door de uitvaartonderneming georganiseerd en 
verdere vragen daarover kunt u bellen met mevr. Corrie van Weerdenburg 06 18259972.  
U begrijpt dat helaas sluiting van de kerk nabij is en dat zal uiterlijk 1-1-2024 zijn. 
 
Er hebben zich partijen gemeld die belangstelling hebben voor ook onze kerk: een 
gespecialiseerde makelaar onderzoekt die partijen, ook die voor het Nieuwe Verbond en de 
Verrijzeniskerk. Complicatie is ons kerkhof, dat uiteraard blijft bestaan zodat er 
begrafenissen mogelijk  blijven. Er wordt onderzocht hoe en wie dit in de toekomst kan 
beheren en continueren. 
 
U bent uiteraard van harte welkom in de Pauluskerk waar ‘s zondags de vieringen om 10.00 
uur zijn en u kunt meer informatie vinden op de website van de Vier Evangelisten: 
www.devierevangelistenamsterdam.nl 
 
Kerkbestuur de Vier Evangelisten 
 
Uw vragen of opmerkingen graag via de mail:  
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 

http://www.pancratiussloten.nl/

