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Geloven en vertrouwen in de toekomst
De leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus
hun had genoemd, en toen ze hem zagen wierpen ze zich
in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen.
(Mattheüs 8, 16-17)
Ook wij in de parochie HH. Twaalf Apostelen hebben een
moeizame weg te gaan, net als de leerlingen die dachten
dat alles verloren was toen Jezus aan het kruis was
gestorven.
Maar vele malen gaf Hij hun een teken van HOOP. In die weerbarstige tijden zijn de leerlingen
trouw gebleven en ze hadden elkaar nodig om weer op te staan en de wereld in te gaan om de
Blijde Boodschap te verkondigen.
Deze woorden inspireren ook ons, vandaag, om samen in actie te komen om Hem in de
“HH. Twaalf Apostelen” te gaan zien als wij met elkaar op weg gaan in dit proces.
Alleen met moed en vertrouwen in God en in elkaar kunnen wij samen onze parochie
toekomstbestendig maken. Ook wij zullen in de komende periode twijfel kennen, angstig zijn en
rouwen om het verlies.
Maar laten we ons dan door de laatste woorden van Jezus zelf van het Mattheüs evangelie laten
inspireren waar Hij zegt: ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van de wereld.’

We luisteren
In het vorige nummer van ’Onderweg’ hebt
u een uitgebreid artikel kunnen lezen over
de toekomst. De komende drie jaar komen
tien geloofsgemeenschappen voor de vraag
te staan of zij, ook zonder eigen kerkgebouw,
op ‘eigen kracht’ verder kunnen gaan. Kan de
lokale geloofsgemeenschap zelf drager zijn van
activiteiten, waarin ontmoeting, omzien naar
elkaar, gelovige inspiratie en leefbaarheid centraal staan? Dit zoeken naar een nieuwe invulling
van lokaal geloven zal in de praktijk gelijk opgaan met het zoeken naar een nieuwe passende
herbestemming voor het kerkgebouw. Tevens zullen we samen naar wegen zoeken om ons in de
drie kerkgebouwen die open blijven, in Zutphen, Lochem en Keijenborg, samen welkom en thuis
te gaan voelen. De plekken waar we samen komen rond de sacramenten. Waar koren, lectoren en
andere vrijwilligers rond de liturgie ook een plek krijgen.
Dit proces willen we zorgvuldig voorbereiden en de eerste stap is gezet. Eén van de
procesbegeleiders (Harry Bisseling of Cor Peters), iemand van het parochiebestuur en iemand van
het pastoraal team zijn samen met de pastoraatgroep en locatieraad van elke geloofsgemeenschap
in gesprek gegaan.

De intentie was om te luisteren naar wat er leeft in de geloofsgemeenschap. Hoe is de boodschap
ontvangen? Hoe kijken jullie naar de toekomst? Welke kansen zien jullie? Wat hebben jullie
hiervoor nodig? Wat zijn jullie suggesties? Welke vragen hebben jullie?
De gesprekken hebben ons meer inzicht gegeven in hoe elke geloofsgemeenschap er op dit
moment voor staat en welke kansen en mogelijkheden zij ziet. We hebben ook de nodige vragen
gehoord. Met de uitkomsten gaan we nu de komende platformavond voorbereiden en we hopen
dan niet alleen te kunnen antwoorden op gestelde vragen maar ook meer inzicht te kunnen
geven in het vervolg van het proces en de stappen, die we daarin willen zetten. Het is wel goed
om helder te hebben dat het besluit om de tien kerken te sluiten genomen is. Het bisdom heeft
ons laten weten dat zij onze plannen steunen. We willen niet de indruk wekken dat door deze
gespreksronden het parochiebestuur en pastoraal team tot een ander besluit komen. Bij de
uitwerking van onze plannen nemen we mee wat ons tijdens de gesprekken is aangereikt.
Belangrijk thema is kerk-zijn zonder kerkgebouw en voor de drie kerken die nu open blijven is de
vraag wat kunnen zij betekenen voor de omliggende geloofsgemeenschappen.

Innovatief pastoraat
Hierbij gaat het om initiatieven om nieuwe mensen te bereiken. Het gaat om zin-zoekers en
mensen voor wie de Kerk buiten beeld is geraakt. De ervaring leert intussen dat de nodige
creativiteit en tijd nodig is om nieuwe mensen te kunnen
raken met de Blijde Boodschap van het Evangelie. Andere
vormen van vieren, laagdrempelige gebedsdiensten,
geloofsgesprekken, laagdrempelig catechetisch aanbod
en diaconale initiatieven kunnen daaraan bijdragen. Dit
kan in de vorm van een kort of lang project of in de vorm
van een terugkomende activiteit. Zal het ons lukken om
op een creatieve manier in te spelen op zingeving en
levensbeschouwelijke vragen van de moderne mens van
vandaag? Met durf en vertrouwen, geïnspireerd door de
Heilige Geest, gebaande paden verlaten en nieuwe wegen
zoeken. Out of the box denken mag, ook in de kerk!

Bestuurlijk proces
De kerk was ooit prominent aanwezig maar tegenwoordig staat zij bijna aan de zijlijn. De
ontkerkelijking is ook niet aan onze parochie voorbij gegaan. Veel vrijwilligers hebben meerdere
functies in de kerk en de meesten zijn op leeftijd.
Een belangrijk deel van de inkomsten komt uit de Actie Kerkbalans. De afgelopen twee jaar zijn
door de coronapandemie de kerken voor een deel gesloten geweest en dat heeft invloed op de
kerkcollectes. Ook het bekendmaken van het sluiten van tien kerkgebouwen heeft waarschijnlijk
haar impact op de Actie Kerkbalans. De vaste lasten van de kerkgebouwen, de mogelijke
restauraties en de hoge energiekosten zetten de exploitatiekosten behoorlijk onder druk.
Maar ondanks dat alles willen we samen met u naar de toekomst kijken.
Er is ‘krimp’ maar geen ‘kramp’. Met moed en in vertrouwen kan de organisatie afgestemd worden
op de realiteit.
Ons geloof blijft bestaan en is niet afhankelijk van een op oude tijden gebaseerde parochieorganisatie. We willen met een frisse, nieuwe blik naar de toekomst kijken in hoop en vertrouwen.
We blijven samen onderweg.
							Pastoraal team en parochiebestuur

