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In onze kerkelijke regio ‘de Waterkant’ (Ursem, Hensbroek, Zuidermeer, Spierdijk, De Goorn, Spanbroek,
Obdam, de Weere en Hoogwoud) beginnen steeds meer concrete tekenen van samenwerking zichtbaar te
worden. Aan de ene kant is deze samenwerking ingegeven door het idee ‘samen staan wij sterk’, maar we
worden er ook toe gedwongen door het ontbreken van mensen die een stukje van het pastoraat op zich willen
nemen. Ook het minder wordende aantal pastores dwingt tot meer samenwerking.
Zo was het noodzakelijk voor de parochiebesturen van Zuidermeer en Spierdijk om de knoop door te hakken.
Er werden niet genoeg nieuwe bestuursleden gevonden voor het bestuur van Zuidermeer. Door
samenwerking met Spierdijk ontstond het idee om een nieuw bestuur te vormen voor Spierdijk en
Zuidermeer samen. Een personele unie van twee parochies. Zo blijven beide kerken open, blijven er
vieringen mogelijk en blijft er pastorale zorg, in de breedste zin, aanwezig. Niet alleen bestuurlijk zijn deze
parochies samen, ook op het gebied van de Eerste Heilige Communie, Vormsel en nog heel wat andere
gebieden is er samenwerking.
In de parochies van Spanbroek, Hoogwoud en De Weere is er samenwerking op het gebied van Vormsel en
Eerste Heilige Communie. Door samenwerking is het mogelijk om in alle drie de dorpen kinderen en
jongeren voor te bereiden op deze belangrijke stappen in hun leven, ook als er in een van de parochies geen
werkgroep meer aanwezig is.
De parochie van Hensbroek staat voor een beslissend moment in haar bestaan. Er is door het
parochiebestuur, ondersteund door de parochie zelf, gekozen om een fusie aan te gaan met een andere
parochie. Er zijn gesprekken gaande met Ursem en Obdam.
Feitelijk betekent dit, dat de parochie van Hensbroek zal worden opgeheven maar dat het kerkgebouw van de
H. Marcus voorlopig blijft bestaan. Ook blijven er vieringen gehouden worden en blijft de pastorale zorg
aanwezig.
De voorbereiding op het huwelijk gebeurt regionaal alsook het jongerenwerk van Provider. Het wordt
ondersteund door onze parochies.
Regionaal werd ook de cursus Liturgie, op drie plaatsen, aangeboden. In totaal hebben 28 mensen daaraan
deelgenomen. Het betrof een verdieping in onze liturgie en haar geschiedenis, maar ook werd gekeken hoe ze
nu gevierd wordt of gevierd zou kunnen worden. Met de opmerkingen uit deze cursus hebben de pastores
van onze regio voor zowel eucharistievieringen, communievieringen en voor uitvaarten een aangepaste orde
van dienst gemaakt. Omdat er steeds meer uitwisseling van voorgangers zal gaan plaatsvinden is het
belangrijk om de orden van dienst zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Niet dat wij voor
‘eenheidsworst’ zijn, maar het is fijn als een voorganger zich niet steeds hoeft af te vragen ‘hoe gaat het hier
ook al weer’? De pastores hopen dat dit met de Advent dit jaar geregeld is.
In januari hebben onze pastores een studiedag gehouden in de Abdij van Egmond in verband met de nabije
toekomst. Onze regio heeft recht op vier voltijd pastores. Hoe gaan die straks het pastoraat verzorgen op
negen kerkplekken?
Besturen mogen dan samenwerken. Er blijven wel negen kerken open, negen geloofsgemeenschappen, hoe
groot of hoe klein ze ook zijn. De pastores hebben aangegeven welke vorm van bestuurlijke samenwerking
zij graag gerealiseerd zouden zien en hoe zij hun aandacht zo goed mogelijk kunnen verdelen.

Bestuurlijk proberen we een lijn te vinden waardoor ook hier meer samenwerking van de grond komt en de
werkbaarheid van het geheel eenvoudiger wordt. Duidelijk is dat wij in onze parochies een grote mate van
‘eigenheid’ willen houden, zelfredzaamheid. Echter door het wegvallen van vrijwilligers en het steeds
moeizamer vinden van nieuwe mensen, die voor langere tijd een taak op zich willen nemen, wordt het
“zelfstandig” opereren, moeilijk. Mensen zijn wel bereid om voor kortere tijd iets te doen , maar voor
langere tijd en dan ook nog wekelijks. Hulde aan hen die dit wel doen!
Er gebeurt dus veel in de regio. Veel van wat u niet altijd ziet. Veel ook waar u niet direct iets van zult
merken. Pas als er vieringen gaan uitvallen of als vanzelfsprekende zaken niet meer worden gedaan omdat er
geen eigen pastor meer in de buurt is, dan gaat u merken dat er veranderingen gaande zijn.
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