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Geloven en vertrouwen in de toekomst
Elke geloofsgemeenschap, ook in de parochie HH. Twaalf
Apostelen, staat voor de opgave en de uitdaging om ter
plekke:
• zo goed mogelijk leerling van Jezus te zijn
• te bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap
• waarin mensen actief invulling geven aan hun geloof
geïnspireerd door het Evangelie.
Huiswerk
Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom zijn we op zaterdag 14 mei, een werkochtend voor de leden van
de locatieraden en pastoraatgroepen, eerst maar eens begonnen bij onszelf: ‘Waar en wanneer werd ik
geraakt door mijn geloof in God, het leven van Jezus, waar heb ik dat beleefd in mijn leven en in mijn
geloofsgemeenschap?’ Ook al zijn we niet gewend om bij onszelf en onze eigen ervaringen te beginnen,
toch gingen in verschillende groepen inspirerende verhalen over tafel.
In het verlengde van die ervaring hebben we u in de vorige nieuwsbrief (Nieuwsbrief nr.3, juni 2022)
uitgenodigd en ook wel een beetje uitgedaagd om ook zelf eens over die vragen na te denken en uw reactie
aan het papier toe te vertrouwen en aan ons toe te sturen.
Nu de zomerperiode voorbij is, willen we die uitnodiging graag nog eens herhalen. Want alleen als we elkaar
kunnen vertellen wat ons geloof betekent in ons persoonlijk leven van elke dag en in dat van de
geloofsgemeenschap, vinden we bouwstenen om ons geloof door te geven aan komende generaties.
Op die werkochtend van 14 mei zijn we uit elkaar gegaan met de opdracht en uitdaging om voor 1 juli een
plan te maken hoe je als geloofsgemeenschap invulling zou
willen geven aan ‘Lokaal Geloven’, aan activiteiten waarin
ontmoeting, omzien naar elkaar en leefbaarheid centraal
staan.
Meerdere geloofsgemeenschappen hebben intussen hun
plannen aangereikt. Een paar gemeenschappen hebben
aangegeven daarvoor nog wat meer tijd nodig te hebben.
Voor veel geloofsgemeenschappen is de meest spannende
vraag of voldoende mensen bereid zijn om het voortouw te
nemen en er hun schouders onder te zetten. Veel
gemeenschappen ontdekken dat de beschikbare energie op
begint te raken of eigenlijk al op is.

Proces van kerksluiting
Intussen begint in meerdere geloofsgemeenschappen het zoeken naar een passende bestemming voor het
kerkgebouw ook op gang te komen. Hier en daar zijn eerste verkennende gesprekken geweest.
Vooruitlopend op die definitieve herbestemming van het kerkgebouw heeft het pastoraal team besloten dat
als een eerste stap in dat proces een teamlid of emeritus pastor niet meer voorgaat in weekendvieringen. Dit
betekent dat er:
Vanaf 1 januari 2023 geen teamlid of een emeritus pastor meer voorgaat in: Borculo, Olburgen, Vierakker.
Vanaf 1 januari 2024 geen teamlid of een emeritus pastor meer voorgaat in: Hengelo, Vorden, Ruurlo.
Vanaf 1 januari 2025 geen teamlid of een emeritus pastor meer voorgaat in: Joppe, Drempt, Steenderen.
Wanneer sneller dan verwacht een herbestemming voor een van de kerkgebouwen in beeld komt of
wanneer een geloofsgemeenschap eerder aangeeft geen mogelijkheden meer te zien om welke activiteit dan
ook te organiseren, kan dit schema nog veranderen.
Maar wanneer een teamlid of emeritus pastor niet meer voorgaat in een weekendviering betekent dit
overigens niet dat daarmee de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Integendeel. Onttrekking aan
de eredienst vergt nog een aparte stapsgewijze procedure. We schreven er al over in een eerdere
nieuwsbrief (Nieuwsbrief nr.3, juni 2022).
Website
Op de website van de parochie HH. Twaalf Apostelen is een nieuw blokje toegevoegd “Toekomst parochie”
proces kerksluitingen. Hier kunt u de nieuwsbrieven en andere documenten vinden die betrekking hebben op
dit proces.
Vervolgstappen
Op woensdagavond 12 oktober 2022 is er een nieuwe platformavond gepland. Die avond willen we dan
stilstaan bij:
•
•
•

De plannen voor invulling van ‘Lokaal geloven’ in de geloofsgemeenschap en de vragen daarbij,
Veranderingen in de organisatie van de parochie, en
Het vervolg van het proces

Over de resultaten van die avond leest u dan weer in een volgende nieuwsbrief.
Pastoraal team en parochiebestuur

