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Gesprekken over federatievorming

Het bisdom en kerkbesturen zijn afgelopen weken in gesprek gegaan over de stand van zaken met
betrekking tot de samenwerking tussen parochies en vooral over het vitaler maken van het kerkelijk
leven in Limburg. Dat gebeurde tijdens zogeheten inspiratieavonden. Hieraan hebben tientallen
kerkbestuursleden uit het hele bisdom deelgenomen.
De eerste twee van de drie inspiratiebijeenkomsten hebben eind oktober en begin november plaatsgevonden in
Gulpen en Sevenum. Beide avond begonnen met een korte videoboodschap van bisschop Harrie Smeets, waarin
hij de leden van de kerkbesturen opriep zich open te stellen voor de Heilige Geest om op die wijze nieuwe
inspiratie op te doen.
Stand van zaken
Vervolgens ging de onlangs aangetreden vicaris-generaal Harry Quaedvlieg in op de stand van zaken met
betrekking tot de federatievorming. Volgens Quaedvlieg is inmiddels iedere parochie overtuigd van de
noodzaak tot samenwerking en samenvoeging. Aan de hand van een overzicht liet hij zien dat per 1 januari 2022
meer dan de helft van de beoogde 52 parochiefederaties gereed is. De overige dienen zo snel mogelijk daarna te
volgen. Daar waar het proces wat moeizamer verloopt, wil het bisdom graag helpen om het vlot te trekken.
Quaedvlieg riep parochies die nog niet klaar zijn met de federatievorming wel op “nu niet meer te treuzelen” en
tot concrete afspraken te komen.
Hulpbisschop Everard de Jong ging vervolgens in op het vitaler maken van het kerkelijk leven. Hij pleitte voor
een open houding van parochies, waarbij mensen zich welkom mogen voelen. Ook riep hij parochies op om veel
naar buiten te treden en aan gemeenschapsvorming te doen om zo hun zending waar te maken. Het synodale
proces dat onlangs door paus Franciscus is gestart is volgens hem bij uitstek geschikt om ook op parochieel
niveau het gesprek met veel mensen aan te gaan.
Praktijkvoorbeelden

De inleidingen werden afgewisseld met korte video’s van kerkbestuursleden uit de parochiefederaties van HorstSevenum en Geleen, die vertelden hoe het proces van samenwerking in hun federaties met vallen en opstaan is
verlopen. In twee andere video’s vertelden parochievrijwilligster Mario Kockelkoren en pastoor Carlos
Martinez welke nieuwe initiatieven op het gebied van catechese zij hebben genomen.
De tweede helft van de inspiratieavonden was ingeruimd voor discussie en vragen van de aanwezigen. Daarbij
was ook ruimte voor de nodige kritische geluiden. Aan het einde van de bijeenkomsten stak vicaris Ed Smeets
alle aanwezigen een hart onder de riem door hen op te roepen om niet te veel te kijken naar wat er niet meer kan
in een parochie, maar vooral te letten op wat wel mogelijk is.
Hulpmappen
Als concreet hulpmiddel kondigde vicaris-generaal Quaedvlieg aan dat het bisdom hulpmappen gaat publiceren
over diverse onderwerpen, die parochies in het proces van vitaliseren en herstructureren kunnen tegenkomen.
Deze hulpmappen zijn beknopte handleidingen waarmee kerkbesturen heel praktisch aan de slag kunnen rond
onderwerpen als het onttrekken van een kerk aan de eredienst, de stappen die gezet moeten worden om tot een
federatie of fusie te komen en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie op gebouwen. De eerste hulpmappen
worden in de loop van komende weken gepubliceerd op de intranetpagina van het bisdom en zijn daar voor
kerkbesturen te raadplegen. In de loop van de komende maanden wordt het aantal mappen verder uitgebreid.
Ook komen er instructieavonden voor leden van kerkbesturen rond bepaalde onderwerpen.

