NIEUWS UIT REGIO ‘DE WATERKANT’

De Parochie van Hoogwoud heeft haar jubeljaar
afgesloten
met
een
zogeheten:
Pontificale
Eucharistieviering, een rijke viering met alles d’r op en d’r
aan. Een jaar waarin heel veel werk verzet is door de jubileum commissie en de vele
parochianen die hieraan hebben meegewerkt… De parochie van Obdam nam afscheid
van haar pastor, na 12 jaar is pastor Paul naar de “overzeese gebiedsdelen” verhuisd
en breekt er voor deze parochie een nieuwe tijd aan met de nieuwe pastor Bert Glorie.
In Spierdijk ontving Gennel Tabamo met haar zoontje Jasper het doopsel en werden zij
in de kerk opgenomen, bijzonder…een volwassen doop… Gennel had een groot
verlangen om bij Jezus Christus te horen… In De Goorn viert oud pastoor Gerard
Braks O.P. in Augustus z’n 50 e priesterjaar, Goud !! Met zijn verhuizing in Mei jl. vertrok
de laatste der Dominicanen uit de De Goorn waar deze orde 375 jaar de pastorale zorg
heeft gediend. De parochie van Hensbroek kwam onder de hoedde van de parochie
van Obdam en verminderde het aantal vieringen in hun kerk met als gevolg dat de
Obdammers buurten in de kerk van Hensbroek en de Hensbroekers te kerk gaan naar
Obdam… In de parochie van Spierdijk werd de pastorie omgebouwd tot huisartsen
centrum en rijpen de plannen voor een ingrijpende herinrichting van het kerkgebouw
om ervoor te zorgen dat geloofsgemeenschap een passende ruimte kan vinden en het
huis ook andere activiteiten kan herbergen.
Het is nu vakantietijd, alle vergaderingen zijn gestopt, leden van het regiobestuur vieren
vakantie, parochie raden hebben hun werk tijdelijk neergelegd, de pastores gaan er
even tussen uit en de werkgroepen komen op adem.
Even rust ‘in de tent’ en dat mag ook wel, want het afgelopen seizoen was vol en zeer
intensief, misschien nog wel intensiever dan ooit…. want het zoeken naar een voor elke
parochie acceptabele manier van regiovorming mocht z’n voltooiing vinden.
Begin dit jaar kwam het nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar. Ben Beemster
parochie van De Weere, Sjaak de Koning die van Spanbroek, Win Bijman namens de
parochies van Obdam en Hensbroek, Thomas Laan namens die van Spierdijk en
Zuidermeer. Adri Wever vertegenwoordig de parochie van Ursem, Gré Ooijevaart
namens Hoogwoud en Ralph Mul namens de Goorn. Al deze leden zijn door de
bisschop benoemd samen met de leden van het dagelijks bestuur: Jan Wijnker: vice
voorzitter, José van Leerdam: secretaris en Adri Vlaar: Penningmeester,
ondergetekende is voorzitter van zowel het bestuur als het pastores team. In praktijk zit
Jan Wijnker de regiovergaderingen voor en heb ik het stokje overgenomen van Bert
Glorie die tot Juni van dit jaar gespreksleider van het pastores team was. De sfeer in
zowel bestuur als pastores team is goed en de overgang van 9 parochiebesturen in een
regio overleg naar een regiovergadering voor 9 parochies en in elke parochie een
parochieraad, is rustig aan en goed verlopen.
Doel van deze nieuwe situatie is er samen voor te zorgen dat het verhaal van Jezus
Christus in al onze dorpen verder verteld en beleefd kan worden, het liefst in het eigen
kerkgebouw. Als dat echter om welke reden dan ook niet meer kan, dan gaan we
opzoek naar een ruimte waarin dat wel kan….

Door de samenwerking op bestuurlijk en pastoraal terrein maken we het mogelijk om
de hele breedte van het pastoraat in elke parochie te blijven aanbieden, want niet elke
parochie is meer in staat om ‘alles binnen huis’ te hebben….
Zo kunnen we overal de zondagliturgie vorm geven, uitvaarten blijven verzorgen,
kinderen dopen… eerste communievieringen of vormvieringen aanbieden, catechese
projecten aanbieden en verdiepingsmomenten, omdat er groepen samenwerken en
pastores regionaal inzetbaar zijn.
Zo was het bijvoorbeeld zeer gelukkig dat de meeste eerst communie werkgroepen
hetzelfde project volgen, want daardoor was het voor een paar pastores mogelijk om,
na het plotseling uitvallen van ondergetekende, voor te gaan in diverse eerste
communievieringen, zonder zich eerst te moeten verdiepen in ‘hoe het in betreffende
parochie ook wel weer ging…’ zo was dat ook met het vormselprojecten. En wat te
denken
van
de
orde
van
dienst
voor
de
Eucharistieviering
en
Woord,Gebed,Communieviering, door deze orde van dienst in de hele regio tot een
eenheid te brengen is het voor de voorgangers eenvoudiger geworden om in elkaars
kerken voor te gaan…. zie, een paar vruchten van de samenwerking….
Het komende seizoen zal in het teken staan van de presentatie van de nieuwe
pastoraal werker voor onze regio Bert Glorie op zondag 20 September. Hij zal gaan
wonen in Obdam en vandaar uit z’n werk gaan doen. Ook zal er een tweede priester
gevonden worden die ons team gaat versterken.
Daarnaast moet het liturgischrooster op de schop. Toen er nog 7 pastores waren, een
aantal actieve emeriti en onze parochievoorgangers was het goed mogelijk om in 9
kerken weekend vieringen te houden, maar de emeriti worden ouder, het pastores team
telt 4 personen en gelukkig hebben we nog parochievoorgangers maar die mogen we
niet overvragen….
In het pastores team wordt goed onderzocht op welke manier dat nieuwe rooster vorm
zou kunnen krijgen, in overleg met het regiobestuur zal het dan worden vastgesteld.
Kort geleden werd al aan de parochieraden gevraagd hoe zij denken over hun liturgisch
aanbod en er werd toen aangegeven dat er best mogelijkheden zijn om eens wat te
schuiven met vieringen. Sommige parochies hebben toen gelijk besloten om 1 maal of
vaker in de maand ‘dicht te blijven en naar de buren te verwijzen’ …… Zo werd
bijvoorbeeld de term: ‘een zondag te gast bij de buren’ gelanceerd… en wellicht gaan
we daar regiobreed mee aan de slag…

Nu dus rust… zodat we straks eind September weer fris aan de slag kunnen gaan en
ik, na maanden van revalidatie wellicht zelfs helemaal ‘los loop’…

Tot ziens…
pastor Nico.

