
Werkochtend
14 mei 2022

Welkom



Programma
Opening:

Welkom door de pastoor

Schriftlezing  – Geloofsgesprek 



Programma
Terugblik Platformavond 4 april 2022

Verslag – inventariseren vragen - opmerkingen



Programma
Toekomst geloofsgemeenschap

Korte inleiding

over

❑ De GG hoeft geen parochie meer in stand te houden

❑ Parochie zorgt voor de kerntaken van een parochie: het vieren Eucharistie en het bedienen en 
vieren van de sacramenten.

❑ De GG is eerst verantwoordelijke voor Lokaal Geloven, voor kerkzijn met of zonder kerkgebouw



Programma
Toekomst geloofsgemeenschap

Groepsgesprek

Stap 1 : Elkaar vertellen over momenten:
➢ waarop je enthousiast was over je GG,

➢ waarop je GG voor jou van betekenis was,  

➢ en waarom was je enthousiast, c.q. was de GG van betekenis?

Stap 2: Kies samen het verhaal dat het meest raakte

Stap 3: Kies samen drie factoren die van invloed waren in de verhalen

Stap 4: Schrijf die drie factoren elk op een aparte post-itt



Groepsgesprek

In de kring rond je tafel

Plenaire uitwisseling



PAUZE



Programma
Het stapsgewijs onttrekken aan de eredienst

1. Geen weekendviering meer met teamlid of emeritus als voorganger

2. Informatieavond parochianen

3. Hoorzitting onttrekken kerkgebouw

4. Schriftelijk verzoek onttrekking aan de bisschop

5. Bisschop stuurt aangetekend decreet met bezwaartermijn

6. Definitief betekenen van het decreet veertien dagen voor definitieve levering / overdracht aan 
nieuwe eigenaar. 

7. Voor deze overdracht / levering dient het parochiebestuur een machtiging aan te vragen bij de 

bisschop  (zie brief 24 april 2012 (kenmerk 2012-02805)

Op enig moment in dit proces zal in een kerk die aan de eredienst wordt onttrokken een laatste 
eucharistieviering worden gehouden. Het moment waarop deze laatste eucharistieviering zal 
plaatsvinden wordt opgenomen in het stappenplan, dat voor iedere geloofsgemeenschap, waarvan het 
kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken, wordt gemaakt. 



Programma
Het stapsgewijs onttrekken aan de eredienst

Concrete uitwerking stap 1

In het overleg van het pastoraal team op 15 februari 2022 is besloten om de eerste stap in het proces 
van onttrekking aan de eredienst, het beëindigen van weekendvieringen waarin een teamlid of een 
emeritus voorgaat, als volgt in te vullen:

❖Vanaf 1 januari 2023 geen weekend vieringen meer in : Borculo, Olburgen, Vierakker.

❖Vanaf 1 januari 2024 geen weekend vieringen meer in: Hengelo, Vorden, Ruurlo. 

❖Vanaf 1 januari 2025 geen weekend vieringen meer in: Joppe, Drempt, Steenderen.



Groepsgesprek

In de kring rond je tafel

Plenaire uitwisseling: opmerkingen - vragen



Programma
Het vervolg van het proces

Het vervolg van het proces kent meerdere sporen:

a. Herinrichten van de organisatie (geen clusters meer, maar werken met pastorale coördinatoren); 

b. Ondersteuning afzonderlijke geloofsgemeenschappen;

c. Regelmatig overleg met de pastorale coördinatoren;

d. Gesprekken over de gebouwen o.l.v. het parochiebestuur. 

En tussendoor regelmatig een platformavond en / of een werkochtend om ervaringen uit te wisselen en 
vervolgstappen in het proces samen uit te werken



Programma
Het vervolg van het proces

Ad a. De vorming van een coördinatiegroep pastoraat.

➢ de groep is een denktank en de leden ervan horen sneller en rechtstreekser wat er speelt 
➢ het is een groep die elkaar op ideeën brengt en meedenkt over gezamenlijke activiteiten
➢ het is een groep die wordt betrokken bij het (nieuwe) pastorale beleid 
➢ het is een groep die regelmatig vergadert met leden van het pastoraal team, 
➢ het is een groep die leert samen te werken met elkaar en met het pastoraal team



Programma
Het vervolg van het proces

Ad b. Ondersteuning afzonderlijke geloofsgemeenschappen

Hoe kan de GG invulling geven aan Lokaal Geloven? Wat kan lokaal opgepakt gaan worden?

➢Vorm lokaal een groep rond ‘nabijheid/ lokaal geloven’.
- leden van huidige pastoraatsgroep
- parochianen die mee willen denken
- ……..

➢Werk met deze groep gelovigen aan de opzet en uitvoering van een (klein) pastoraal programma rond:
- ontmoeten en geloven / omzien naar elkaar /  bijdragen aan leefbaarheid in het dorp of de wijk

Huiswerk: Maak als GG voor 1 juli a.s. een plan hoe je invulling wilt gaan geven aan Lokaal Geloven (zie 
ook het eerdere huiswerk n.a.v. platformavond 31 oktober 2019). 



Programma
Het vervolg van het proces

Concreet: Begin oktober 2022 een platformavond

over:

a) Het huiswerk en de vragen daarbij 

b) Veranderingen in de organisatie van de parochie

c) Het vervolg van het proces



Groepsgesprek

In de kring rond je tafel

Plenaire uitwisseling: opmerkingen - vragen



Programma
Afronding / maken van afspraken



Lunch en sluiting


