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Regionale projectgroepen nemen samenwerking ter hand
In maart 2007 presenteerde het bisdom de nieuwe verbanden waarin parochies intensiever
zullen gaan samenwerken. De bisdomleiding vroeg besturen om de gepresenteerde verbanden te bespreken en om in gezamenlijkheid een regionale projectgroep voor te stellen
aan de bisschop. Inmiddels heeft twee derde van de samenwerkingsverbanden een regionale projectgroep ingesteld.
In totaal 93 parochies gaan samenwerken in 21
parochiële samenwerkingsverbanden. In elk samenwerkingsverband zal een regionale projectgroep een stappenplan schrijven om te kijken
hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden. De klus is geklaard als de besturen de stappenplannen in goed overleg met de pastorale
beroepskrachten aan de bisschop hebben voorgelegd.
Na goedkeuring door de bisschop begint het
vervolgtraject. Opnieuw zal dan een regionale
projectgroep de werkzaamheden rond de uitvoering van het stappenplan coördineren.

matie rond de samenwerkingsverbanden verzameld.
Pastorale beroepskrachten en vrijwilligers met
een benoeming van de bisschop, waaronder de
leden van de regionale projectgroepen, hebben
een brief ontvangen met informatie over het
aanmelden voor het extranet.
Ook op de internetsite www.bisdombreda.nl
wordt informatie over de samenwerkingsverbanden gepubliceerd. Klik hiervoor in het linkermenu op de knop ‘1.000 gezichten van Uw
volk’.
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Waar nodig een eigen tempo

Het Werkboek

Parochiebesturen en pastorale beroepskrachten
in het dekenaat De Baronie hebben begripvol
en overwegend met instemming gereageerd op
de door het bisdom voorgestelde samenwerkingsverbanden. Op bijna alle plekken is men in
beweging gekomen. Overal hebben besturen of
pastorale beroepskrachten contacten gelegd.
De parochies in het dekenaat zullen toegroeien
naar in totaal negen samenwerkingsverbanden.
Enkele voorgestelde samenwerkingsverbanden
waren al op weg om steeds intensiever samen te
werken. Voor een paar parochies was het nieuw
welke partners de bisschop hen toedacht.

In de eerste week van september werd het
Werkboek verstuurd dat het bisdom ontwikkelde
ter ondersteuning van regionale projectgroepen
en besturen. Het Werkboek werd ook de caritasinstellingen in het bisdom toegestuurd. Een samenvoeging van parochies heeft invloed op de
parochiële caritasinstellingen, omdat die zullen
fuseren tot één nieuwe parochiële caritasinstelling die is verbonden aan de nieuwe parochie.

Binnen het tijdspad dat het bisdom aangeeft, is
ruimte om waar nodig een eigen tempo van verkenning en toenadering te volgen. Immers, niet
ieder beoogd samenwerkingsverband heeft eenzelfde startpunt.
Twee parochies kregen geen nieuwe partners
aangewezen. De Vijf Heiligenparochie in de
regio Made, een afgebakende geografische regio
die een fusie van vijf parochies achter de rug
heeft, en de parochie Breda Centrum. Deze
heeft een bijzondere positie, omdat zij intens
samenwerkt met het (oecumenische) Stads- en
Studentenpastoraat, en ook omdat zij fungeert
als de kathedrale kerk van de bisschop. Toch is
ook deze parochies gevraagd een stappenplan te
schrijven in het kader van de beleidsnota.
Voor vier samenwerkingsverbanden zijn de projectgroepen geïnstalleerd. Elders vinden nog
gesprekken plaats over de samenstelling ervan.
De parochies in Breda bouwden onder de noemer ‘Groot Breda’ al aan pastorale samenwerking en onderlinge ondersteuning. De pastorale
projecten in Breda, zoals het Annahuis, het
Stadspastoraat en Klooster in de Stad zijn daarin betrokken. De bisschop heeft gevraagd om
ook deze ontmoetingen en activiteiten door te
zetten. Het overleg van pastorale beroepskrachten wordt doorgezet. Ook wordt gezocht naar
een nieuwe vorm voor de Denktank Groot Breda. Hierin moeten gezamenlijke belangen van
de verschillende samenwerkingsverbanden gesignaleerd kunnen worden en waar nodig samen
opgetrokken worden om deze te realiseren.
Wiel Wiertz
Deken

Annemiek Waij
Dekenaal coördinator

Het Werkboek bevat informatie over de stappen
die gezet zullen worden. Verder beschrijft het
de verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende ‘spelers’ in het veld: parochiebesturen, regionale projectgroepen, de bisschop, de
dekenale leiding, etc. Ook worden nogmaals de
kerngedachten uit de beleidsnota In de duizend
gezichten van Uw volk aangeduid en bevat het
Werkboek nuttige bijlagen.
Het Werkboek kan worden opgevraagd via Ab
Kerssies. Het wordt kosteloos toegestuurd. Het
Werkboek is ook te vinden op het extranet van
het bisdom. Het extranet is toegankelijk voor
pastorale beroepskrachten en vrijwilligers met
een benoeming van de bisschop.

“Samenwerken is in het bisdom Breda al jarenlang
een belangrijk aandachtspunt. […] De ervaring die
inmiddels al is opgedaan bij het samenvoegen van
parochies is van grote waarde. Daarop bouwen we
voort. Degenen die al een proces van samenwerking
achter de rug hebben, kunnen anderen heel goed van
dienst zijn: zij weten wat goed en fout kan gaan en
hoe je jezelf kunt blijven in zo’n proces.”
(Voorwoord Werkboek)

Meer informatie
Meer informatie over de samenwerkingsverbanden vindt u op www.bisdombreda.nl. Voor informatieve vragen en vragen voor ondersteuning neemt u contact op met Ab Kerssies, coördinator van het traject van de samenwerkingsverbanden.
Ab Kerssies
T 076 5223444
E akerssies@bisdombreda.nl
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