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Parochies Geleen en Hoensbroek fuseren

Met ingang van 1 januari 2021 worden er twee nieuwe parochies opgericht in Geleen en in Hoensbroek.
De bestaande parochies in die twee plaatsen fuseren dan officieel. Dat heeft bisschop Harrie Smeets van
Roermond per decreet besloten, nadat de priesterraad van het bisdom met fusies heeft ingestemd.

Geleen
In Geleen zijn het de parochies H. Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, Christus Koning, Onze-Lieve-Vrouw
van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, H. Pastoor van Ars en Verrijzenis van Onze
Heer Jezus Christus die al langer een federatie vormen en per 1 januari opgaan in één nieuwe parochie.
De afgelopen jaren is flink ingezet op de samenwerking tussen de Geleense parochies. Sinds 2011 was er al
sprake van één pastoraal team en sinds 2015 kennen de parochies één kerkbestuur. Ook is uitvoerig met de
parochianen gesproken over de toekomst van het kerkelijk leven in Geleen en is er een gezamenlijk pastoraal
beleidsplan gemaakt.
De fusie is een logische volgende stap in de samenwerking. De H. Augustinuskerk is aangewezen als de
parochiekerk van de nieuwe fusieparochie. De naam van de nieuwe parochie wordt R.-k. parochie HH.
Marcellinus en Petrus. Het pastoraal team dat al in de oude parochies actief was, wordt met ingang van 1
januari benoemd voor de nieuwe parochie. Ook is er per 1 januari een nieuw kerkbestuur benoemd.

Hoensbroek

In Hoensbroek zijn het de samenwerkende parochies H. Johannes Evangelist, H. Joseph, H. Montfort, OnzeLieve-Vrouw Maagd der Armen en H. Hart van Jezus die met ingang van 1 januari 2021 fuseren tot de nieuwe
parochie met de naam R.-k. Parochie H. Johannes Evangelist.
Net als in Geleen werken de parochies in Hoensbroek al lange tijd samen en is er ook al vele jaren sprake van
één kerkbestuur en één pastoraal team. Ook in Hoensbroek is een gezamenlijk pastoraal beleidsplan en een
meerjarenbeleidspan gemaakt, van waaruit is toegewerkt naar één geloofsgemeenschap en een hechte
samenwerking op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en gezamenlijke groepen van parochiële
vrijwilligers.
In 2011 en 2016 zijn al enkele kerken in de parochiefederatie aan de eredienst onttrokken, waardoor er in de
praktijk al sprake was van één geloofsgemeenschap. De kerk van de H. Johannes Evangelist (grote Sint-Jan) is
benoemd tot parochiekerk. Daarnaast blijft ook de zogeheten kleine Sint-Jan voor de eredienst in gebruik. Het
pastoraal team dat al in de oude parochies actief was, wordt met ingang van 1 januari benoemd voor de nieuwe
parochie. Ook is er per 1 januari een nieuw kerkbestuur benoemd.

