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Bisdom Breda presenteert ‘nieuwe’ samenwerkingsverbanden
Op drie avonden in maart presenteerde het bisdom van Breda nieuwe samenwerkingsverbanden voor de parochies in de dekenaten van het bisdom. Per dekenaat werden de voorgestelde samenwerkingsverbanden gepresenteerd voor de pastorale beroepskrachten en
besturen. De samenwerkingsverbanden zijn maar in beperkte mate ‘nieuw’, omdat in veel
gevallen de gewenste situatie een intensivering is van samenwerking die reeds bestaat. In
sommige gevallen zullen de huidige parochies samenwerking aan moeten gaan met nieuwe partners.
Verscherpte opdracht tot samenwerking
Ook de opdracht om te streven naar meer samenwerking is nauwelijks nieuw te noemen,
omdat veel parochies bisdombreed de laatste
jaren al steeds meer zijn gaan samenwerken.
Bijvoorbeeld in interparochiële verenigingen
(IPV’s).
Krachten bundelen
We zijn altijd onderweg in onze parochies, en
altijd onderweg met onze parochies. De Kerk is
ontmoeting met God, gemeenschap van mensen en dienst van gerechtigheid en vrede aan de
wereld. Daarvoor is het gezien de huidige situatie nodig om de krachten te bundelen en te werken aan meer intensieve samenwerking van pa-

rochies. Zowel op het terrein van het beheer als
op inhoudelijk vlak. Het bisdom wil de krachten
van bestaande parochies bundelen. Daarvoor is
een samenvoeging van parochies gewenst.
Eén team en één plan
In ieder geval is voor elk van de gepresenteerde
samenwerkingsverbanden in 2010 één pastoraal
team voorzien en één pastoraal plan. Overal is
samenvoeging van parochies gewenst. Als in de
loop van de tijd blijkt dat deze samenvoeging
(van financiën, goederen et cetera) niet haalbaar
is, kunnen de parochiebesturen in overleg met
het bisdom naar alternatieve vormen van samenvoeging en samenwerking zoeken.

Beste lezer,
Dit is het eerste nummer van de In de duizend
gezichten van Uw volk-nieuwsbrief. Hierin leest u
over de ontwikkelingen die volgen uit de beleidsnota.
In dit eerste nummer vindt u informatie over de
parochiële samenwerkingsverbanden die het
bisdom in maart presenteerde in de drie dekenaten.
De informatie in deze nieuwsbrief is noodzakelijkerwijs globaal. Uw parochiebestuur en het
pastoraal team kunnen u vertellen wat de plannen zijn in uw eigen parochie. Voor vragen naar
aanleiding van deze brief kunt u bij hen terecht.
De gepresenteerde samenwerkingsverbanden
komen begin juni ook beschikbaar op de website van het bisdom www.bisdombreda.nl.
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De inhoud voorop

Tijdens de informatieve bijeenkomsten heeft
het bisdom besturen en pastorale beroepskrachten gevraagd om de informatie die op de avonden werd gegeven te bespreken met het eigen
‘thuisfront’. Dat thuisfront is de eigen parochie.
Waar wordt samengewerkt in Interparochiële
Verenigingen kan de opdracht tot samenvoeging ook daar worden besproken.

Parochies zijn altijd in beweging geweest. Er is
een periode geweest dat ze als paddestoelen uit
de grond schoten. De laatste decennia heeft de
kerk vooral te maken met krimp.
De samenwerking die het bisdom voorstaat, is
ingezet omwille van de inhoud. Die staat voorop. De organisatie is daar dienstbaar aan. De
parochie is geen eindstation, maar een thuis
waar de levende stenen, de mensen, hun geloof
in Christus beleven, voeden en verdiepen, en
doorgeven aan nieuwe generaties.

Het bisdom heeft uw bestuur ook gevraagd
voor 1 juni in een brief te reageren op de voorstellen in een brief aan de bisschop en in die
brief personen te noemen die vanuit de parochie lid worden van een regionale projectgroep.
In elk voorgesteld samenwerkingsverband zal
een projectgroep aan de slag gaan om de beste
route te bepalen naar samenvoeging, en om de
juiste stappen te zetten. Elk parochiebestuur zal
hiervoor mensen benaderen.
De route die afgelegd kan worden op weg naar
meer samenwerking en samenvoeging van parochies, zal op verschillende plaatsen afgestemd
worden op de lokale situatie. Want op sommige
plekken is al meer samenwerking gegroeid dan
op andere plekken. Voor elk samenwerkingsverband geldt dat er de komende jaren hard gewerkt zal worden om de zaken nóg beter op
elkaar af te stemmen.
Wat verandert er?
Zo op het oog verandert er niet zoveel. Parochies wordt gevraagd nog meer te gaan samenwerken met elkaar. Dat betekent dat het beleid
van parochies op elkaar wordt afgestemd zodanig dat het steeds meer naar elkaar toegroeit in
de jaren 2008 tot 2010. Uiteindelijk zal er één
pastoraal team zijn en één pastoraal plan per
samenwerkingsverband. Ook wordt het beleid
op het gebied van beheerszaken zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Ondertussen gaat het
gewone leven en werk in de parochie door: de
vieringen, het huisbezoek, de diaconie, het
vormsel, de Eerste Communie, het dopen, de
huwelijken en de uitvaarten, en al het andere
werk dat wordt verricht.

Overwegingen bij het vormen van de
samenwerkingsverbanden
De dekenale leiding heeft samen met de bisdomleiding het voortouw genomen in het voorwerk voor het samenstellen van de verbanden.
Daarbij hebben een aantal overwegingen een rol
gespeeld. De gewenste samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld op basis van: reeds ingezette ontwikkelingen en bestaande samenwerking,
de geografische samenhang van gebieden, het
aantal kerkleden (gestreefd is naar verbanden
met 20.000 tot 30.000 kerkleden), de financiële
kracht van verbanden, en de bestuurbaarheid.
Uitgangspunt van de voorgestelde samenwerking is behartiging van de kernopdracht van de
kerk die vervuld moet worden met een beperkt
aantal beroepskrachten, een vergrijzend vrijwilligersbestand en druk op bestuurders, die steeds
beter toegerust moeten zijn vanwege de uitdagingen waar de kerk voor staat en de ingewikkelder regelgeving op allerlei terreinen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u in het eerste nummer
van het Magazine van het Bisdom Breda en op
www.bisdombreda.nl. De beleidsnota is niet
meer voorradig. Deze kunt u wel nog downloaden van de website.
Een uitgave van de afdeling PR en Informatie
T 076 5223444,
E informatieservice@bisdombreda.nl
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