Ontwikkelingen in onze regio

Beste mensen,

Sinds 2012 bestaat onze kerkelijke regio “de Waterkant” uit de parochies van Obdam,
Hoogwoud, Spanbroek, de Weere, Spierdijk, Zuidermeer, Ursem, Hensbroek en de Goorn.
Tussen deze parochies is in de afgelopen jaren op bestuurlijk en pastoraal niveau een
levendig overleg gegroeid en voelen zij zich verantwoordelijk voor elkaars voortbestaan.
Het pastoraal team van onze regio is in juni voor de duur van 1 jaar versterkt door pastor
Fred Deen. Hij zal voornamelijk werkzaam zijn in Spierdijk en Zuidermeer omdat daar
pastor Doris Visser haar taken per 1 oktober heeft neergelegd in verband met het behalen
van de pensioengerechtigde leeftijd, In het weekend van 9 en 10 november hebben de
geloofsgemeenschappen, waarin zij dienstbaar is geweest, in dankbaarheid een groot
afzwaai-feest gehouden. Medio 2014 zullen de parochies van Ursem en Hensbroek
afscheid moeten gaan nemen van pastor Henny de Lannee om dezelfde reden.
Het Pastoresteam zal na hun vertrek vooralsnog niet worden aangevuld met een nieuwe
collega, wel zijn we met het bisdom in onderhandeling om het aantal uren van de pastores
Ariejan Kuin, Anne-Marie van Straaten en Tineke de Boer-Bleeker uit te breiden. In Januari
zullen onze pastores een studiedag houden waarin zij met elkaar naar de best mogelijk
verdeling van hun werkzaamheden gaan kijken en maken zij afspraken hoe zij dit gaan
doen zodat het pastoraat in onze 9 parochies voldoende professionele steun houdt.
Omdat het Pastoresteam kleiner wordt (en het werk niet minder), omdat er steeds meer
parochiebesturen zijn die hun personele bezetting niet (meer) rond krijgen en omdat er op
diverse gebieden minder vrijwilligers zijn te vinden om een taak in de kerk op zich te
nemen, ontstaat er steeds meer samenwerking tussen werkgroepen en besturen
onderling. Dankzij die samenwerking en het overstijgen van parochiegrenzen blijft het
mogelijk om in elke parochie de pastorale zorg van geboorte tot overlijden te waarborgen.
Om ervoor te zorgen dat dit ook in de nabije toekomst kan blijven bestaan, hebben de
parochiebesturen en de pastores met elkaar afgesproken om het komende jaar de
samenwerking te intensiveren. Het doel is dit jaar te komen tot een nieuwe structuur,
waarin de 9 parochies zowel op bestuurlijk als pastoraal gebied meer samengesmeed
worden.
Wij willen graag, dat u in uw eigen dorp als geloofsgemeenschap kunt blijven samenkomen, dat in elk dorp de kerk (gemeenschap van gelovigen) present blijft als een
getuigenis in deze tijd dat God er is. Hoe wij dit willen gaan vormgeven, gaan we u in de
komende maanden vertellen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat u
mee kunt groeien. Samen gaan wij er voor zorgen dat u in uw eigen dorp “ter kerke” kunt
blijven gaan, vreugde en verdriet samen kunt blijven vieren en dat uw financiële
ondersteuning daar blijft waar het hoort te zijn….uw eigen geloofsgemeenschap.
Maar als dit op den duur vanwege financiële of bouwtechnische redenen óf te weinig
kerkelijke betrokkenheid niet meer in het eigen kerkgebouw kan, dan zullen wij ter plaatse
op zoek gaan naar een plek waar het wel kan.
In het vervolg zal er elke maand iets in uw parochieblad verschijnen over de regionale
ontwikkelingen…wij hopen dat u dit met belangstelling zult blijven volgen.
Namens het regio overleg van regio ‘de Waterkant’
Ad Laan (voorzitter overleg de Waterkant) en pastor Nico

