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Op weg naar één parochie – 1 januari 2021
Verbonden in Christus
Onze verbondenheid is onze kracht
Sinds juli 2017 is er een pastorale samenwerking ontstaan tussen de parochie St.-Ludger en St.-Paulus. Het pastorale
team onder leiding van pastoor H.A.M. de Jong heeft vanaf dat moment de verantwoordelijkheid en zorg voor het
pastorale beleid in de 16 geloofsgemeenschappen van de beide parochies. De pastorale programma’s zijn geleidelijk
aan ineen geschoven en de pastorale organisatie groeide naar een eenheid. In 2018 formuleerde het pastorale team
de koers in het beleidsplan ‘Met gelovig vertrouwen de toekomst in!’. De kerk van de toekomst wordt gezien als de
kerk die met groot vertrouwen en vrijmoedig van het geloof getuigt door het geloof in God ter sprake te brengen.
Voor christelijke geloofsgemeenschappen is de belangrijkste opdracht om leerling van Jezus Christus te zijn. Het is
meer en meer een diaconale kerk doordat gelovigen het leven, geestelijk en materieel, delen. In die kerk zullen
geloofsgemeenschappen zijn waarin bewuster de christelijke waarden geleefd worden.
Beide parochiebesturen brachten hun toekomst visie samen in bestuurlijke beleidsplannen.
Moed en vertrouwen zijn ook gedachten die daarin terug te vinden zijn. In de beleidsperiode tot 2023 dienen er
keuzes gemaakt te worden. Kerk en geloven bevinden zich midden in grote veranderingen. De bestuurlijke en
pastorale organisaties dienen te worden aangepast aan het kerkelijk leven.
De vitaliteit van 16 geloofsgemeenschappen staat onder druk. Er zijn zorgen over de actieve betrokkenheid van
parochianen, de afname van deelname aan de sacramenten, teruglopende financiën en het kleiner wordende
pastorale team.
De parochiebesturen hebben medio 2019 de wens te kennen geven om samen te gaan tot één parochie. Met
instemming van de aartsbisschop is het fusieproces gestart. Veel werk is er door bestuurders, vrijwilligers en
pastores in verschillende fusiewerkgroepen verzet. Denk aan het vinden van nieuwe parochiebestuurders, opzetten
van een nieuwe organisatie en administratieve ondersteuning. Financiële- en kerkhofzaken en de zorg voor
personeel en vrijwilligers. Ook voorstellen voor een nieuwe huisstijl en de communicatie zoals de digitale
nieuwsbrief en het parochieblad.
Alle benodigde informatie en voorstellen zijn begin oktober 2020 bij het bisdom bezorgd. De aartsbisschop, kardinaal
Eijk, is verzocht om de beide parochies op 1 januari 2021 samen te voegen. Het definitieve besluit daartoe wordt de
komende maanden verwacht.

Pastorale visie voor de toekomst
Het pastorale team heeft het beleidsplan nog eens tegen het licht gehouden. De afgelopen 2 jaar zijn activiteiten
rond de voorbereiding en vieringen van de sacramenten meer samengevoegd. Het aantal weekendvieringen is
gefaseerd verminderd. De beide parochiebesturen hebben met hun bestuurlijke beleidsplannen gelijke tred
gehouden in deze ontwikkelingen. Een gevolg is dat 10 van de 16 parochiekerken uiterlijk vóór 1 januari 2026 aan de
Goddelijke Eredienst zijn onttrokken. Lokale geloofsgemeenschappen zitten nog volop in dit grote
veranderingsproces. Het loslaten van een eigen en vertrouwd kerkgebouw en het onderzoeken welke vitaliteit er is
om vormen van lokaal geloven op te bouwen is geen sinecure. In komende beleidsperiode zal het pastorale team
hierbij ondersteuning bieden en actief een appél doen op de roeping en verantwoordelijkheid van ieder die gedoopt
is: blijf niet aan de zijlijn staan maar zet je gaven en talenten in voor je geloofsgemeenschap en voor het grote geheel
en zet daarbij de stap naar de ander. We doen met het motto: Verbonden in Christus.

Pastorale kerntaken
Het gaat hier om de traditionele taken van de parochie. Concreet gaat het om de taken die de R.K.-Kerk ziet als
wezenlijk en die het kader vormen van het handelen van de parochie: eucharistievieringen en andere vormen van
vieren en sacramentenbediening, (sacramenten-) catechese, uitvaarten, persoonlijk pastoraat en individuele
noodhulp. De meeste van deze taken zullen steeds meer op centraal niveau plaatsvinden. De leden van het pastoraal
team voeren dit programma uit, ondersteund door vrijwilligers.
In een volgde Nieuwsflits zal het programma concreter worden ingevuld. De nieuwe benoeming van pastor R. den
Hartog per 1-2-2021 heeft invloed op de inzetbaarheid van het pastorale team op deze werkterreinen. Hier is de
komende tijde nader overleg voor nodig.

Pastorale nabijheid in lokale geloofsgemeenschappen
Het lokale kerkzijn wordt door de geloofsgemeenschap zelf vorm en inhoud gegeven afhankelijk van de eigen
mogelijkheden en wensen, een en ander binnen het kader van het pastorale beleid. Dit geldt voor alle locaties van
de parochie, maar in het bijzonder voor die locaties waarvan het kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken. Bij
het proces van sluiting dient niet alle aandacht te gaan naar het kerkgebouw, maar vooral ook naar de ‘binnenkant
van het geloof’.
Lokaal geloven richt zich op kleine initiatieven en projecten die op lokaal niveau geloofsgetuigenis, onderlinge
verbondenheid en diaconale inzet - omzien naar elkaar - bevorderen. Ook het zgn. omgekeerde huisbezoek – het
uitnodigen en in gesprek gaan met een lid van het pastoraal team – kan lokaal of in samenwerking met meerdere
locaties een plek hebben. Enkele vrijwilligers nemen lokaal initiatief en onderzoeken welk programma hiervoor
mogelijk en wenselijk is.

Oecumene
In de lokale gemeenschappen ontmoeten christenen elkaar uit verschillende tradities. Dat gebeurt niet alleen in het
gewone dagelijkse leven, maar ook bij diaconale acties of op geëigende momenten, biddend en vierend.
Oecumenische samenwerking als pastoraat van nabijheid krijgt lokaal vorm en inhoud.

Bestuurlijke visie voor de toekomst: Onze Verbondenheid is onze kracht
De bestuurlijk beleidsplannen ‘Moed en vertrouwen’ (2018-2021) van de St.-Paulusparochie en ‘Vertrouwen in de
toekomst’(2018-2023) van de St.-Ludgerparochie vormen de basis voor de gefuseerde parochie van de HH. Paulus en
Ludger per 1 januari 2021. In een bestuurlijk statement zijn ook onderdelen aangevuld die tijdens de uitvoering van
de beleidsplannen en tijdens de gesprekken als voorbereiding op de fusie zijn ontstaan.
Het gelaat van de parochie
De gefuseerde parochie laat zich kennen als vierende, lerende, inspirerende, zorgende, gastvrije en uitdagende
parochie. We doen dit met geloof, hoop, liefde, en met veerkracht, door mensen bij elkaar te brengen en ruimte te
bieden aan jongeren. Het is dan ook zaak deze kenmerken naar vermogen te laten horen, zien en voelen.
Een zich veranderende situatie in de Oost-Achterhoek en wijze van besturen
Gedwongen door de terugloop van het aantal parochianen, de verminderde deelname aan de kerkelijke praktijk, de
te verwachte beperkingen in de financiën en de vermindering van het aantal pastorale krachten, zowel van
professionals als vrijwilligers, zal het een opgave zijn om in vertrouwen en met daadkracht het voorgestelde gelaat
van de parochie te realiseren. Er is een bestuurlijk concept nodig waarin de bestuursleden het beleid via de diverse
portefeuilles bepalen, communiceren en bewaken. Het nieuwe bestuur is aldus een beleidsmatig bestuur, niet op
afstand maar innerlijk en gemotiveerd verbonden met het werkveld in de Oost-Achterhoek, de wijngaard waarin het
pastoraat gestalte krijgt in kerntaken, pastorale nabijheid en innovatief handelen.
Pastoraal Beleidsplan en beleidsmaatregelen
Het bestuurlijke beleid van het gefuseerde parochiebestuur in het verlengde van dat wat is vastgelegd in de
bestuurlijke beleidsplannen, is dienstbaar aan het pastoraat. In dat pastoraat wordt ook gefocust op het
voortbestaan van een lokale geloofsgemeenschap met of zonder kerkgebouw.
In Nieuwsflits-3 van december 2020 en op de website zal het nieuwe parochiebestuur zich voorstellen en zal ook de
nieuwe parochienaam bekend worden gemaakt.
Besturen en pastorale team
Parochies St. Ludger en St. Paulus
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