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Beleidsbijeenkomst 14 mei 2022
Op zaterdag 14 mei jl. heeft een geslaagde werkochtend plaatsgevonden in Dorpshuis De Horst
te Keijenborg. Pastoraatgroepen en locatieraden uit alle geloofsgemeenschappen waren ruim
vertegenwoordigd.
De thema’s waren:
- Toekomst geloofsgemeenschap
- Proces van kerksluiting c.q. het stapsgewijs onttrekken aan de eredienst
- Vervolg van het proces
Onder leiding van de procescoördinatoren
Harry Bisseling en Cor Peters was er volop
ruimte om met elkaar te discussiëren over deze
onderwerpen.
In het proces om kerkgebouwen “stapsgewijs te
onttrekken aan de eredienst” is het beëindigen
van weekendvieringen waarin een teamlid of
een emeritus voorgaat de eerste stap. Het
pastoraal team en het parochiebestuur hebben
besloten om de eerste stap als volgt in te
vullen:
Vanaf 1 januari 2023 geen weekendvieringen meer in Borculo, Olburgen en Vierakker.
Vanaf 1 januari 2024 geen weekendvieringen meer in Hengelo, Vorden en Ruurlo.
Vanaf 1 januari 2025 geen weekendvieringen meer in Joppe, Drempt en Steenderen.
In het verlengde van deze eerste stap komt er voor elke individuele geloofsgemeenschap een
eigen tijdspad. Kerken worden pas definitief aan de eredienst onttrokken wanneer een
herbestemming voor het kerkgebouw is gevonden en de overdracht aan een nieuwe eigenaar
heeft plaatsgevonden.
Afgesproken is dat op de parochiewebsite
www.12apostelen.nl de documenten komen te
staan die voor dit proces van belang zijn. Een
van die documenten gaat over wat er mogelijk
is in de periode nadat er geen
weekendvieringen meer plaatsvinden, maar de
betreffende kerk nog niet definitief aan de
eredienst is onttrokken.
In aparte nieuwsbrieven, waarvan u er intussen al twee heeft ontvangen, zal de parochie haar
parochianen op de hoogte houden van de voortgang in het proces van kerksluitingen. Die
voortgang is ook op de website van de parochie te volgen onder het blok Toekomst Parochie.
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