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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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Regionale projectgroepen aan de slag

Het Werkboek

Het dekenaat Het Markiezaat telt negen beoogde samenwerkingsverbanden. De bisschop heeft
al vijf regionale projectgroepen bevestigd. In
vier regio’s is overleg gaande, intern en ook met
het bisdom en het dekenaat. Verwacht wordt
dat in september hun voorstellen bij het bisdom
binnen zullen zijn. Kortom: een positief resultaat.

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.

In alle parochiebesturen en in de besturen van
de InterParochiële Verenigingen (IPV’s) is de
samenwerking onderwerp van gesprek. Opmerkelijk is de verscheidenheid in samenstelling van
de voorgedragen projectgroepen. In de ene regio zien we veel parochiebestuurders en in weer
een andere regio is het team sterk vertegenwoordigd. Ook zijn er projectgroepen met
vooral mensen buiten de bestuurlijke gremia en
zonder teamleden.
De bisschop heeft besturen en de door hen aangemelde projectgroepen een opdracht gezonden
voor het maken van een stappenplan. Die brief
gaat in op de specifieke situatie van elk samenwerkingsverband. Immers het samengaan van
de tien parochies van de regio’s Halsteren en
Steenbergen en de geloofsgemeenschap
Dinteloord, die nu nog tot de Immanuelparochie hoort, is toch van een andere
(organisatorische) orde dan het intensiveren van
de samenwerking binnen een bestaande grote
parochie, zoals in Etten-Leur, waar de grenzen
niet zullen wijzigen.
Waar het samenwerkingsverband huidige grenzen overschrijdt, is het positief dat op verschillende plaatsen al onderlinge contacten zijn geweest, zoals in de stad Roosendaal waar het samenwerkingsverband de hele stad behelst, nu
drie fusieparochies.

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

Er zijn al initiatieven genomen om projectgroepen voor de eerste maal samen te brengen. Met
het Werkboek krijgt de opdracht nog meer handen en voeten. In het dekenaat zal de voortgang
van het proces steeds ter sprake komen in de
contacten tussen de dekenale leiding en de parochie- en IPV-besturen, en in het overleg met
de teamleiders en in het dekenaatbestuur.

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.
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