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Rondgang bisschop dekenaten volop bezig

Bisschop Harrie Smeets is volop bezig met zijn rondgang langs de dekenaten in het bisdom. In maart
bezocht hij het dekenaat Kerkrade, eind april en begin mei stonden de dekenaten Venlo en Horst op de
planning. Dit weekeinde is de bisschop te gast in Weert en omgeving.
De bisschop bezoekt de dekenaten om het bisdom goed te leren kennen. Uit de eerste bezoeken blijkt dat de
parochies het bezoek van de bisschop zeer op prijs stellen. Overal heeft men zich ingespannen om een
afwisselend programma samen te stellen. Daarbij gaat het – zoals de bisschop uitdrukkelijk gevraagd had – niet
om grote plechtigheden, maar vooral om ontmoetingen met mensen die een eerlijk beeld kunnen geven van het
kerkelijk leven in het betreffende dekenaat.
Interessant zijn ook de bezoeken aan projecten die iets van vitalisering en kerkvernieuwing in zich dragen. In
Horst hadden christelijke vluchtelingen een maaltijd met gerechten uit diverse landen voor de bisschop bereid.
Tijdens het eten vertelden zij hem hun levensverhaal. In Venlo bleek een van de parochies opvallend veel jonge
mensen te trekken, die zich enthousiast voor de kerk inzetten. En in het dekenaat Kerkrade bleken een actieve
jongerengroep en de uitvoering van The Passion veel mensen op de been te brengen.
In Weert bezoekt de bisschop komend weekeinde de verschillende parochieclusters om bijgepraat te worden
over de voortgang van de samenwerking en clustervorming. Ook staan bezoeken aan diverse kapellen op de
planning. Zondagmorgen is er om 10.00 uur een feestelijke mis met de Mariabroederschap in de Martinuskerk
bij gelegenheid van de sluiting van de meimaand.
Eind juni bezoekt de bisschop het dekenaat Gulpen. Daarna is er een korte onderbreking vanwege de
zomervakantie. Eind augustus gaat de rondgang van de bisschop door het bisdom weer verder.
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