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Aanwezig

:

Pastoor H ten Have HTH (parochiebestuur), Thom Verlinden TV (parochiebestuur), Jan Sterk
(parochiebestuur), Louis Slangen, (parochiebestuur), plm. 50 parochianen, Piet Linders
(verslag)

Welkom met korte lezing
Opening met gebed
Inleiding
TV legt de huidige plannen uit m.b.t. de toekomst van de kerkgebouwen in de parochie.
Pauze
Discussie en vragen
1 Als in een afbouwlocatie de verwarming uitvalt, vinden de vieringen dan in de kou plaats?
Antw: er wordt dan niet meer geïnvesteerd in reparatie van de installatie, als het om groot onderhoud gaat.
Maar ook de andere kerken moeten kritisch omgaan met hun stookbeleid. Bijv. is het echt nodig een hele
kerk warm te stoken voor een koorrepetitie van 1 uur?
2 Wat gebeurt er met een gebouw dat gesloten wordt?
Antw: Trachten te verkopen aan een geschikte partij; dat hoeft niet p.d. de hoogste bieder te zijn.
3 Waar gaat het geld van de opbrengst naar toe?
Antw: naar de ZTB parochie; die is immers eigenaar van het onroerend goed.
4 Als straks de kerken van Heelsum en Doorwerth gesloten zijn, is er dan weer elke week een viering in
Renkum en Oosterbeek? Antw: Mogelijk wel, maar hier is nog geen besluit over genomen. HTH adviseert
de Renkummers juist nu al tijd en energie te steken in de ontvangst van de Heelsumse parochianen (en
vrijwilligers!). Neem de mensen nu al op, zodat zij zich ook hier thuis gaan voelen. Zorg hierbij voor een
goede communicatie.
5 Kerken sluiten; geloofsgemeenschappen blijven bestaan. Welke mogelijkheden hebben de ‘achterblijvers’
zelf nog?
Antw: ontplooi initiatieven bijv.
- kerktaxi (niet alleen een telefoonnummer vermelden in het parochieblad, maar mensen actief aanbieden)
- misschien zijn vieringen ter plekke in enigerlei vorm nog mogelijk. Kom dan met ideeën.
- praat met de mensen uit de locatie wat men zelf wil. Maak dit concreet, en communiceer duidelijk wat je
gaat doen.
6 Als parochies moeten fuseren om te bezuinigen, kunnen bisdommen dat dan ook niet? Bijv. in aantal weer
terug van zeven naar vijf?
7 Wie heeft het schema opgesteld en de keuze gemaakt t.a.v. de afbouwlocaties?
Antw: een werkgroep met vertegenwoordigers uit de locatieraden, aangevuld met deskundigen, die ook uit
de locaties afkomstig zijn. Hun uiteindelijke voorstel is door het parochiebestuur beoordeeld en
overgenomen, maar dit besluit is nog niet in beton gegoten.
8 Hoe is deze werkgroep te werk gegaan?
Antw: enerzijds op basis van harde cijfers (kerkbezoek, kerkbalans, leeftijdsopbouw etc). Maar ook zachte
waarden, zoals vitaliteit, zichtlocaties, openstelling, aanwezigheid jeugdactiviteiten, exposities, charisma
naar de wijk enz. zijn meegewogen.
9 Was het bisdom aanleiding voor deze actie?
Antw: nee, het parochiebestuur heeft zelf het initiatief genomen.
10 Wat zijn de eisen die het bisdom stelt bij een dergelijk proces?
Antw: in elke parochie moet 1 Eucharistisch centrum zijn, de parochie dient de financiën op orde te hebben
en er moet een toekomstvisie aan ten grondslag liggen.
11 In Titus Breed staat in de roosters nergens vermeld waar kindernevendiensten worden gehouden. Ouders
met jonge kinderen weten nu niet waar ze op zondag het beste terecht kunnen.
Antw: goede suggestie; pakken we op.

12 Er komt een nieuw monument (oud stuk kloosterfundament) dat verwijst naar Maria van Renkum. Dit kan
een impuls geven aan het kweken van belangstelling voor dit bedevaartsoord. Gesuggereerd wordt om ook
samenwerking te zoeken met het Duitse Kevelaer; een boottocht zou bijv. mogelijk zijn.
Antw: De parochie kent een werkgroep Bedevaarten. Die stimuleert dergelijke initiatieven.
13 Wat gebeurt er met de bijgebouwen in een afbouwlocatie (bijv. pastorie)?
Antw: die gaan mee in de verkoop. Vaak hebben kopers geen interesse in het onroerend goed, maar wel in
de grond.
14 Onze kerk stoot jongeren soms (bewust of onbewust) af. “Ons kent ons” is dan het devies, maar wat is de
plaats van de jeugd? De enige aanwezige jongere vanavond stelt: Initiatieven van ons werden in het
verleden niet serieus genomen en afgewimpeld. Deze constatering lijkt een gevoelige snaar te raken en
wordt door veel aanwezigen herkend.
Antw: De vraag is nu benoemd; het is in ieder geval een heel duidelijk signaal aan alle aanwezigen.
e
15 In 2016 is de 60 bedevaart. Zou dat geen mooie gelegenheid zijn om bijv. kardinaal Eijk een keer uit e
nodigen?
16 De bezoekersaantallen van de ziekenbedevaart lopen terug. Is dit proces te keren?
Antw uit het publiek: ONO heeft een vervoersprobleem; er is een beperkt aantal busjes beschikbaar.
Initiatieven om mensen van ONO naar de kerk te transporteren, zijn welkom.
Sluiting

ParZTB1501_Renkum150910

Pagina 2 van 2

10 sep 2015

