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Geloven en vertrouwen in de toekomst  

 

 

Op dit moment zijn we onderweg van Pasen “de verrezen 

Heer’ naar Pinksteren. Pasen is geen toverwoord maar 

een weg, een weg die lang kan duren, een leven lang. De 

vrouwen en de leerlingen zetten voor ons de eerste stap. 

Zij blijven niet voor het lege graf staan, zij gaan het graf 

binnen. Wie Pasen wil ervaren moet bereid zijn in het graf 

van zijn eigen dagelijkse leven binnen te treden, pas dan 

kunnen we de opstanding ervaren. 

Maar we mogen niet in het lege graf blijven zitten. ‘Hij gaat u voor naar Galilea, daar zul je Hem 

zien'. Pasen richt onze blik voorwaarts over het graf heen. Het verwijst naar de toekomst. We 

worden uitnodigt om naar Galilea te gaan en om onderweg de verrezen Heer te ontmoeten.  

 

Galilea is geen streeknaam, Galilea is het land van het leven, van de hoop, waar Jezus woorden 

van vrede en verzoening sprak, waar Hij zieken genas, vertwijfelden oprichtte en zondaars heeft 

vergeven, waar Hij met zijn apostelen gegeten heeft en hun nieuwe moed gaf om hun netten uit te 

werpen. We weten allemaal dat de weg naar de toekomst, hobbels kent en teleurstellingen kent.  

Durven wij onze teleurstelling, onze angst en twijfel los te laten en durven wij ons te spiegelen aan 

de leerling die na binnenkomst in het graf ‘ziet en gelooft’? Hij weet niets, hij begrijpt niets, hij kent 

niets, maar hij gelooft dat Jezus verrezen is, en dat Jezus zelf hun en ook ons blijvend de weg zal 

wijzen door alle duisternis en moeilijkheden heen. 

 
Bezoek aan de geloofsgemeenschappen 

In februari 2022 hebben we met één van de begeleiders, iemand van het parochiebestuur en een 

lid van het pastoraal team alle 14 geloofsgemeenschappen bezocht. Het waren intense 

gesprekken, waar vooral duidelijk naar voren kwam dat de platformavond in november vorig jaar 

niet op een goede manier is verlopen. Het pastoraal team en het bestuur betreuren dit zeer, maar 

kunnen het helaas niet terugdraaien. Het spijt ons oprecht dat deze avond zo is verlopen.  

 

Er waren op deze avonden veel vragen zoals: “Wat gebeurt er met de begraafplaatsen? Met het 

kerkgebouw? Met de lokale geloofsgemeenschap? Hoe verloopt de procedure? Welke kerk wordt 

op welk moment gesloten?” Die vragen zijn we aan het inventariseren en de meeste vragen 

kunnen we pas op een later tijdstip beantwoorden. Sommige geloofsgemeenschappen geven aan 

dat ze te weinig vrijwilligers hebben om nog langer op de van oudsher bekende wijze door te gaan. 

Andere gemeenschappen zijn nog zeer optimistisch voor de komende jaren. Alle geluiden nemen 

we mee in ons verdere stappenplan dat we stapsgewijze met de leden van de pastoraatgroepen 

en locatieraden zullen bespreken.  

 



Verder zijn we in gesprek gegaan over ‘lokaal geloven’ zonder kerkgebouw. Op welke wijze kan er 

inhoud worden gegeven aan lokale nabijheid van de geloofsgemeenschap zelf. Daarin staan 

ontmoeting, omzien naar elkaar en bijdragen aan de leefbaarheid centraal. Het was bijzonder te 

merken dat op sommige plekken mensen hier al over nadenken. Enquêtes zijn rondgestuurd met 

vragen welke behoeftes er leven. Op sommige plekken worden er zelfs al eerste stappen gezet, 

terwijl er ook gemeenschappen zijn die op dit moment nog niet of minder naar de toekomst kijken. 

Het bestuur en pastoraal team blijven met alle geloofsgemeenschappen in gesprek om samen stap 

voor stap te bouwen aan de toekomst van een vitale parochie.  

 

Begraafplaatsen 

Het blijkt dat veel parochianen zich afvragen wat er met de begraafplaatsen gaat gebeuren als de 

kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Het parochiebestuur kan deze mensen geruststellen, want 

de begraafplaatsen worden niet gesloten. Begraven blijft mogelijk ook wanneer de betreffende kerk 

aan de eredienst is onttrokken.  

 

Platformavond 

Op de platformavond op 4 april jl. was er een terugkoppeling van onze gesprekken met alle 

locatieraden en pastoraatgroepen van de parochie. Verder stond centraal de notitie ‘DE 

PAROCHIE HH. TWAALF APOSTELEN OP EEN KRUISPUNT. Over de toekomst van de 

parochie, de geloofsgemeenschap en de gebouwen’. (Deze notitie is te vinden op de homepage 

van de website van de parochie.) Deze notitie is in juni 2021 geschreven en vastgesteld door het 

parochiebestuur en het pastorale team / breed parochieel team. Bij de uitnodiging voor deze avond 

is deze notitie meegestuurd.  

 

Waarom Zutphen, Keijenborg en Lochem? 

Eén van de vragen die veel gesteld werd, was waarom er is gekozen deze drie locaties open te 

houden? Dat de kerk in Zutphen, het eucharistisch centrum, als parochiekerk open blijft is voor 

iedereen wel duidelijk. Daarnaast is er, na goed overleg en discussie, in het bestuur en pastoraal 

team/ breed parochieel team gekozen voor de andere twee locaties. Dit besluit is gebaseerd op de 

volgende argumenten. Beide plekken hebben nog een groot aantal vrijwilligers die zich inzetten 

voor de geloofsgemeenschap, het geeft een goede geografisch spreiding binnen onze 

parochiegrenzen en deze locaties hebben grote kerkgebouwen waar in het weekend en tijdens de 

feestdagen gevierd kan worden als de andere kerken gesloten zijn. Intussen zijn daar de dalende 

inkomsten van de parochie bijgekomen.  

 

De eerste initiatieven  

Na onze ronde langs de geloofsgemeenschappen zijn er inmiddels vervolggesprekken gepland. In 

Borculo is op 25 maart jl. al een parochieavond gehouden, waar de geloofsgemeenschap is 

geïnformeerd dat de PKN belangstelling heeft voor het R.-K. kerkgebouw. Samen met de 

geloofsgemeenschap, het pastoraal team en het bestuur wordt gekeken op welke wijze ‘lokaal 

geloven’ in Borculo vorm kan krijgen. Ook in Hengelo is zo’n gesprek gaande. In de 

geloofsgemeenschap van Vorden komt dat proces ook op gang.  

 

Vervolg platformavond 

Omdat op de platformavond niet alle vragen beantwoord konden worden, zijn ze genoteerd en is 

afgesproken er op terug te komen. Soms zijn het algemene vragen, maar soms ook vragen 

specifiek voor één van de geloofsgemeenschappen. Afgesproken is om op 14 mei met de 

locatieraden en pastoraatgroepen van de 14 geloofsgemeenschappen opnieuw samen te komen 

voor een extra bijeenkomst. Daarmee krijgt dit proces een vervolg. Onze inzet is en blijft om 

locatieraden en pastoraatgroepen actief bij dit proces te betrekken.  

 

Pastoraal team en parochiebestuur  


