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Planning beleidsplannen aanleveren

Parochies worden verzocht om deze maand hun planning voor het maken van een meerjarenbeleidsplan
in te leveren. Deze hadden eigenlijk op 1 juni al binnen moeten zijn. Een groot aantal parochies heeft deze
ook op tijd aangeleverd, maar zeker niet alle. Parochies kunnen de planning nog tot het einde van deze
maand inleveren.
Het is de bedoeling dat alle parochies – voor zover dat nog niet gebeurd is – na de zomer serieus met het
opzetten van een meerjarenbeleidsplan gaan beginnen. In de loop van volgend jaar dienen alle parochies over
zo’n uitgewerkt plan te beschikken.
Vorig jaar heeft het bisdom alle samenwerkingsverbanden van parochies gevraagd om over hun toekomst na te
denken en daarvoor een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Daarin moet niet alleen naar financiën en gebouwen
worden gekeken, maar vooral de nadruk op het pastorale beleid worden gelegd. Als basis voor deze
beleidsplannen geldt de Blauwdruk 2020, die een aantal jaren geleden is uitgegeven.
Begin dit jaar zijn er op drie plekken in het bisdom informatiebijeenkomsten gehouden, die door veel parochies
zijn bijgewoond. Diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers, hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en een
aantal bisdom-medewerkers hebben toen het bestaande beleid ten aanzien van de samenwerking tussen
parochies nog eens geschetst en handvatten aangereikt om tot een integraal beleidsplan te komen.
Aanvankelijk was 1 april 2018 genoemd als datum waarop de beleidsplannen klaar moesten zijn, maar die
datum bleek niet haalbaar. Daarop is alle samenwerkingsverbanden van parochies gevraagd om vóór 1 juni een
planning in te leveren en deze vervolgens serieus uit te werken om uiterlijk volgend jaar tot een volledig
beleidsplan te komen.
Parochies die niet goed weten hoe ze een en ander moeten aanpakken, kunnen een beroep doen op de hulp van
het bisdom. Een aantal medewerkers is beschikbaar om het proces om tot een goed beleidsplan te komen op

lokaal niveau te begeleiden. Alle noodzakelijke informatie en documenten zijn te downloaden van de website
van het bisdom onder de knop: Parochievernieuwing.
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