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Parochies, durf te dromen

Durf te dromen hoe de ideale parochie van de toekomst eruit zou kunnen zien. Laat je niet ontmoedigen
door praktische bezwaren of teleurstellende ervaringen uit het verleden. Maar durf te dromen over een
geloof dat weer vonkt. Inventariseer vervolgens welke aanzetten daartoe al bestaan en gebruik die als
hefboom om stap voor stap verder te komen.
Dat was kort samengevat de boodschap van het bisdom tijdens drie bijeenkomsten met leden van kerkbesturen
uit Noord- Midden- en Zuid-Limburg, die afgelopen weken zijn gehouden. Aanleiding voor de bijeenkomsten
was het verzoek van het bisdom aan alle parochies in Limburg om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Dit
plan is nodig om de doelstellingen uit de Blauwdruk 2020 te kunnen halen.
De drie bijeenkomsten waren zeer goed bezocht, met soms wel meer dan 100 vertegenwoordigers van
parochies. Anders dan sommige aanwezigen vooraf wellicht hadden verwacht, ging het tijdens de bijeenkomst
niet over het samenvoegen van parochies of het sluiten van kerkgebouwen, maar vooral over de vraag: hoe
kunnen we het geloof doorgeven? Of, zoals bisschop Wiertz het bij zijn afscheid formuleerde: hoe kunnen we
het geloof weer laten vonken?
Nabijheid
Elke bijeenkomst begon met een overzicht van het tot nu toe gevoerde beleid in het bisdom Roermond over de
herstructurering van parochies door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. Hij maakte duidelijk dat
schaalvergroting noodzakelijk is, maar dat tegelijkertijd nabijheid bij mensen voor de kerk van wezenlijk belang
is. Daarom kiest het bisdom Roermond voor een verschil in beleid tussen steden en landelijke gebieden en in
alle gevallen voor maatwerk. “De kerk is geen bedrijf en niet alle samenwerkingsverbanden hoeven er hetzelfde
uit te zien,” aldus Schnackers. Hij benadrukte ook het belang van de wekelijkse eucharistieviering voor elke
parochiegemeenschap.
Vervolgens ging hulpbisschop Mgr. Everard de Jong in op de meer theologische betekenis van parochies als

plaatsen van mysterie, gemeenschap en zending. Volgens de hulpbisschop zou elke parochie ernaar moeten
streven om aan deze drie elementen evenveel aandacht te besteden. “Bidden is goed, maar je moet niet
overdrijven. Er moet ook ruimte zijn voor onderling contact. En vergeet ook niet om voortdurend mensen van
buiten je eigen kring bij je activiteiten te betrekken.”
Hefboommethode
Na deze twee min of meer theoretische inleidingen volgde een praktische uiteenzetting hoe je als parochie tot
een beleidsplan kunt komen. Aan de hand van een rollenspel, videofilmpjes en het doorlopen van een
stappenplan lieten diverse medewerkers van het bisdom zien hoe je als parochie aan het schrijven van een
beleidsplan kunt beginnen.
Directeur Johan van der Vloet van de catechistenopleiding Kairos benadrukte dat het voor elke parochie van
belang is om tijdens een zogeheten ‘kloostermoment’ eerst eens goed na te denken over vragen als: wat is de
kern van ons geloof, wie zijn we als parochie en hoe staan we ervoor? Een volgende stap omschreef hij als de
‘droomfase’. “Laat je niet hinderen door obstakels, maar durf te dromen over de ideale parochie.” In een
volgende fase kan geïnventariseerd worden wat er in een parochie al allemaal is. “En dat is veel meer dan we
zelf vaak in de gaten hebben,” aldus Van der Vloet. Hij adviseerde de kerkbesturen vervolgens om deze dingen
te gebruiken als ‘hefboom’ of ‘springplank’ om meer mensen te bereiken.
De bijeenkomsten werden alle drie afgesloten met een discussie, waarbij kerkbesturen fris van de lever durfden
te reageren. De reacties liepen uiteen van: “Wat een dromers bij het bisdom,” tot: “Eindelijk gaat het nu eens
over de dingen die echt belangrijk zijn.”
Deadline losgelaten
Aanvankelijk had het bisdom alle parochies gevraagd om vóór 1 april van dit jaar een beleidsplan op te stellen.
Omdat gebleken is dat dit voor de meeste parochies niet haalbaar is, is die deadline losgelaten. Wel worden alle
parochies gevraagd om vóór 1 juni van dit jaar een stappenplan in te vullen, aan de hand waarvan ze vervolgens
een beleidsplan denken te kunnen maken. Het blijft overigens wel de bedoeling dat alle
samenwerkingsverbanden van parochies de komende anderhalf jaar een beleidsplan maken.
Bij de concrete uitvoering hiervan kunnen parochies altijd een beroep doen op het bisdom. Op de website van
het bisdom wordt een speciale pagina rond parochievernieuwing ingericht. Hier zijn op korte termijn ook de
teksten en presentaties te downloaden die tijdens de bijeenkomsten zijn gebruikt.
Op de website van het bisdom is een speciale pagina ingericht, waar alle documenten en presentaties
gedownload kunnen worden
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