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Geloof in de toekomst

Nieuwsflits nr.2

Veel overleg

Een volgende stap
Ook al lijkt het alsof u de vorige Nieuwsflits nog maar net heeft gelezen, er is voldoende te vertellen in deze tweede Nieuwsflits. Door de kerngroep, de klankbordgroep, het team en het bestuur wordt er veel besproken rondom de toekomst van onze parochie. Een zorgvuldig proces dat die
aandacht ook nodig heeft om tot goede besluitvorming te kunnen komen. Deze ‘Nieuwsflits’ informeert u over de actuele stand van zaken van de
ontwikkelingen binnen de parochie H. Gabriël. Benieuwd wat er op dit moment allemaal gebeurt? Lees het in deze Nieuwsflits!

Pastor Guus van der Ploeg

Reinold Koelink

Ik geloof, dat het kán Een zichtbare plaats
Het is een vuistregel voor parochiepenningmeesters dat van elke euro
Vorig jaar mei moest ik de Verrijzenisparochie verlaten. Soms denk ik
ontvangsten een derde aan menskracht wordt besteed, een derde aan
terug ‘hoe goed het was’. Gelukkig zit ik zo in elkaar, dat ik ook nu - in de
onderdak en de rest aan het overige. Nu dalen de ontvangsten in de
Gabriël - kan zoeken naar ‘hoe het goed kan zijn’. Dat vraagt wat, maar
parochie al jaren en de afgelopen jaren zijn we er aardig in geslaagd
ik krijg er ook veel voor terug. Dat heeft me -opnieuw!- geleerd dat het
dat op te vangen door flink op die derde post, overige uitgaven, te
kán: het oude ‘achter’ je laten en het nieuwe beginnen. Zó wil ik naar de
besparen. Maar daar is de rek nu wel uit.
herstructurering kijken. Het is geen
Nu staan we voor de keuze tussen
vrijwillige keuze, maar we kunnen
menskracht en gebouwen, want je
het, gewoon omdat we het willen.
kunt een euro die er niet meer is ook
We worden ertoe gedwongen, dat
niet meer uitgeven. En eerlijk geis waar, maar wat nou als we niets
zegd is die keuze voor mij moeilijk,
doen? We willen toch ook straks
maar... Hebben we al die gebouwen
een parochie ‘waar het goed is’?
nog nodig? Hebben we de vrijwilligers en de middelen om ze in stand
Dat vraagt, dat we nu stappen gaan
te houden? Kom ‘s zondags eens
zetten. Ik geloof in die ‘parochie van
kijken dan zie je het antwoord.
de toekomst’. Met minder kerkplekken dan nu, maar met mensen die
Maar vooral wil ik dat onze Kerk in
er samen aan willen bouwen. Het
de toekomstige maatschappij een
vraagt je wat, maar je krijgt er ook
zichtbare plaats in de samenleving
iets voor terug.
Pastor Guus van der Ploeg en Reinold Koelink (penningmeester bestuur)
behoudt en ik kies niet voor een
zichtbaar maar functieloos gebouw op het kerkplein. Ik weet wel dat de
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd horen we van Abraham:
werkelijkheid niet zo zwart wit is maar ik kies voor een perspectief.
hij ging op weg, met enkel Gods belofte als kompas. ’t Is misschien niet
Veel van onze kerkgebouwen zijn monumenten maar laten we er voor
van deze tijd, maar voor mij is hij in dat op-weg-gaan een bron van
waken dat onze Kerk zelf een monument wordt.
Inspiratie. Op naar de toekomst!

Waar hebben wij het over?

Als kerngroep komen wij elke week bij elkaar. Het parochiebestuur en pastoraal team komen tot 15 mei vijf avonden bij elkaar om met elkaar te debatteren, inzichten te onderbouwen en argumentatie te formuleren aangaande voorgenomen beslissingen. We spreken al langere tijd over de vraag: wie
zijn wij over vijf jaar, over tien jaar? Hoe ziet de parochie er dan uit? Daarin kijken we naar de positie van geloof in onze omgeving, in onze eigen families, de te verwachte perspectieven in de toekomst. Daarin kan niemand echt voorspellen. Maar er zijn wel enkele signalen. Onze vrijwilligers vinden
of krijgen nauwelijks opvolgers. De kerkelijke betrokkenheid is het meest zichtbaar door 60-plussers. De kerkelijke sacramenten kennen een duidelijke
daling. De kerkbijdrage wordt grotendeels opgebracht door de oudere generaties. Deze signalen vragen om handelen. Hiervoor wordt nu een herstructureringsplan geschreven. Dit als aanvulling op het vastgestelde beleidsplan. In dit plan worden onder andere de volgende vragen beantwoordt: welke
organisatie hebben we nodig? Hoeveel kerken hebben we nodig? Hoe werven wij nieuwe vrijwilligers? Welke plek hebben gezinnen in onze parochie?
Hoe willen wij blijven vieren? Welke middelen hebben wij nodig om een gezonde financiële parochie te zijn? Hoe communiceren wij met onze parochianen? Een spannend en ingewikkeld, maar tegelijkertijd een boeiend en fascinerend proces. Omdat wij met onze toekomst bezig zijn!
Bijna alle exemplaren van de eerste Nieuwsflits (ruim 1.100 stuks) zijn meegenomen om te worden gelezen. In maart was de Nieuwsflits
het meest gedownloade item op onze website en ook op de Facebookpagina is ‘de flits’ veel gedownload.

Ontkerkelijking in katholiek Nederland

Cijfers tonen harde realiteit
Gaat het nu echt zo slecht met de kerk? We zien het aan alle kanten
afnemen. Maar hoe hard gaat dat? De grafieken die op deze pagina staan
geven de realiteit weer. En die is niet mals, helaas.
Kijken we naar de toekomst, dan is vooral van belang hoeveel sacramenten van huwelijk, doop en vormsel worden toegediend. De grafieken
geven aan dat dit afneemt. In de grafieken staan de werkelijke aantallen vanaf 2003. Daarnaast een voorspelling die in 2011 door het KASKI
(het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut) is gemaakt voor de jaren 2015
en 2020 op basis van de cijfers van 2004 tot en met 2008. Die voorspelling is gemaakt met een inschatting van de ontkerkelijking in katholiek
Nederland. De werkelijke aantallen in onze parochie liggen beneden de
voorspellingen.
Grafiek 1 - Tendens aantal dopen, eerste heilige communie en vormsel
Het enige wat eigenlijk nog een beetje ‘op koers’ is, zijn de aantallen
uitvaarten en crematies. Deze volgt momenteel nog de voorspelling door het KASKI.
Het kerkbezoek is ook een gegeven wat van belang is. De grafiek laat zien dat het KASKI op basis van 1850 kerkbezoekers gemiddeld over de jaren
2004 tot en met 2008 een dalende lijn laat zien naar 975 in het jaar 2020. We hebben op dit moment weinig totaalcijfers van onze parochie om hiermee
een vergelijking te maken. Wel hebben we de kerktellingen in de jaren 2013 tot en met 2015. Hieruit kunnen we afleiden dat we in werkelijkheid zijn
gedaald van die 1850 naar circa 1040 in 2014. Hiermee zitten we 20% lager dan de voorspelling.

Grafiek 2 - Tendens aantal uitvaarten / crematies en huwelijken

Grafiek 3 - Tendens kerkbezoek per weekend

Als enkele kerkgebouwen moeten sluiten

Stopt dan ook het geloof?

Dat is de spannende vraag die veel geloofsgemeenschappen bezighoudt. Ook in de Gabriëlparochie. Op twee
bezinningsochtenden kwamen uit elke locatie enkele parochianen samen om daarover na te denken. En ook over
de vraag of, als de eigen kerk openblijft, buurtparochianen mogen aanschuiven óf dat je samen een nieuwe start
maakt? En waar zou de Gabriëlparochie verder nog aandacht aan moeten besteden? Het werden levendige en
inspirerende ochtenden. “We kunnen samen blijven komen om ons geloof te delen en het te verbinden met ons
dagelijks leven” werd er gezegd. “We kunnen op zoek gaan naar andere vormen van vieren in een kleine groep.
We moeten in elk geval zorg blijven dragen voor onze zieken. We kunnen de band met de scholen aanhalen en
kijken of we samen familievieringen kunnen houden. Ouderen moeten kunnen blijven samenkomen. Misschien
Herman Agterhoek
moet het parochieblad een nieuw gezicht krijgen. Communicatie is wezenlijk. We moeten elkaar beter leren kennen”. In de pijn van verlies en krimp, ontstaan de kiemen voor de toekomst. Dat is
Woord van bezinning
prachtig om mee te maken. “Iedereen moet zoveel mogelijk meekomen in de veranAfscheid nemen is een beetje sterven, is het gezegde.
dering.” Daar wil deze groep zich sterk voor maken. Want kerkzijn is een mensenzaak.
Maar bij sterven hoort -zo geloven we - een nieuw
Herman Agterhoek - ervaringsdeskundige kerkelijk opbouwwerk
begin. Hoe dat nieuwe eruit ziet weten we niet, maar
we mogen erin geloven. Herstructurering vraagt om
afscheid nemen van veel wat zo dierbaar is. Logisch dat
het voelt als een beetje sterven. Je gaat er een beetje
Omdat wij het belangrijk vinden u zo goed mogelijk te informeren, zult u regelmatig
aan kapot. Maar het oude is pas echt dood en stuk, als
deze Nieuwsflitsen ter beschikking krijgen. Ook ons parochieblad De Gabriël wordt
we het nieuwe niet verwelkomen. Doet me denken
ingezet evenals dat de website en de Facebookpagina zullen worden voorzien van
aan dat oude lied: wat de toekomst brengen moge…
de laatste beschikbare informatie. Parochieblad De Gabriël nr. 1, met daarin ook aanAfscheid nemen én verwelkomen vragen om moed en
dacht voor de herstructurering, verschijnt op 5 april. De eerstvolgende Nieuwsflits is
vertrouwen. Het zij zo!
in het weekend van 22 / 23 april in de kerken beschikbaar.

Blijf op de hoogte!
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