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Aan de pastoor, het pastoraal team en de
parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de
H. Mariaparochie Walcheren
Zusterstraat 4
4461 jA GOES

Breda, 22 oktober 2019

Geachte pastoor, geachte dames en heren,

Op maandag 23 september sprak ik met een delegatie van uw parochiebestuur en pastoraal
team over het concept Parochieplan ‘De bakens verzetten’dat u voor uw parochie hebt
opgesteld. Het plan betreft de periode 201 9-2022.
Ik realiseer me dat het schrijven van het parochieplan veel van u gevraagd heeft in een tijd
dat het pastoraal team vacatures kende. Ik heb waardering voor de wijze waarop u in de
afgelopen periode de pastorale zorg behartigd heeft.
-

We spraken over de verschillende paragrafen in het parochieplan en de keuzes die u
voorstelt. Het is praktisch dat u bij elke paragraaf ‘doelstellingen voor de komende jaren’
hebt opgenomen. Daarmee maakt u inzichtelijk welke stappen u wilt zetten en kunt u de
uitvoering van het parochieplan goed monitoren en evalueren.
Ik onderschrijf de paragraaf waarin u uw visie formuleert. Essentieel voor ons geloof is onze
band met Christus. Hij komt ons in de sacramenten tegemoet en Hij maakt ons tot zusters en
broeders. We beleven de band met Christus in de geloofsgemeenschap die niet samen valt
met de gemeenschap waar we wonen. U geeft helder aan welke betekenis de parochiekerk in
de parochie heeft.
-

We spraken over de eredienst. U stelde voor dat de H. Maria Magdalenakerk in Goes de
parochiekerk wordt voor de H. Pater Damiaanparochie. Ik heb daarmee ingestemd. Naast de
vaste zondagsviering in de parochiekerk kan een priester in een weekend nog twee andere
eucharistievieringen in de parochie verzorgen, één op zaterdagavond, en één op
zondagmorgen. Die laatste viering kunt u laten rouleren. De Kerk ademt en leeft vanuit de
viering van de eucharistie. Het is daarom van belang dat u maximaal ruimte schept voor het
vieren van de eucharistie en dat u uw parochianen stimuleert om de eucharistieviering op
zondag bij te wonen ook als die viering plaatsvindt in een andere parochiekern. Gezien de
beperkte omvang van het pastoraal team en de afnemende mogelijkheden van emeriti kunt
u in het weekend niet in alle kerkgebouwen een viering of dienst verzorgen.
-
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In de H. Mariaparochie Walcheren zijn gesprekken over herinrichting van de O.L. Vrouw van
de Rozenkranskerk in Vlissingen nog gaande. Het ligt niet voor de hand om nu al de
parochiekerk voor deze parochie aan te wijzen. Ik heb u wel gevraagd de aanvangstijden van
de zondagvieringen in Vlissingen en Middelburg zo aan te passen dat één priester in beide
kerken de eucharistie kan vieren.
Met betrekking tot de catechese en de sacramentencatechese merkt u op dat de deelname
steeds verder krimpt. Nieuwe impulsen zijn nodig om ook komende generaties kennis te
laten maken met het geloof van de Kerk en om hen uit te nodigen leerling van Christus te
worden. Parochies moeten missionait worden, en getuigen van hun katholieke identiteit.
Bisdombreed stimuleren we ‘parochievernieuwing’ opdat parochies goed inspelen op de
vragen en mogelijkheden van deze tijd. Het is verheugend dat uit uw beide parochies een
groot aantal gelovigen meedoet aan de studie van het boek ‘Als God renoveert’.
De ervaring leert dat parochievernieuwing gebaat is met het aanbod van de ‘Alphacursus’. Ik
heb u ten zeerste gestimuleerd om deze cursus die u in uw parochieplan noemt te starten.
Met betrekking tot de sacramentencatechese hebben we opgemerkt dat het gunstig voor de
parochie is als deze in relatie tot de viering van de eucharistie op zondag wordt gegeven,
zoals dat in het model van de ‘famcat’ gebeurt.
-

-

We spraken over de bestuurlijke Organisatie en het bestuurlijk functioneren. U hebt het
besturenoverleg tussen beide parochiebesturen geïntensiveerd, wat een goede zaak is. Als
besturen wilt u de voortgang van het pastoraat faciliteren en de ontwikkeling van uw
parochies als elk één parochiegemeenschap bevorderen. In de H. Pater Damiaanparochie
doet u dat via gestructureerd overleg met de parochiekerncommissies en via overleg in de
clusters. U merkt dat de parochiekernen hierdoor meer aan elkaar en aan de parochie
verbonden raken.
We spraken ook over de keuzes met betrekking tot de (kerk)gebouwen in de parochies.
In de H. Mariapatochie Walcheren werkt u volhardend aan de herinrichting van de O.L.
Vrouweketk. We vertrouwen met u op een goed resultaat van uw inspanningen.
Pastoraal team en bestuur van de H. Pater Damiaanparochie hebben aangegeven dat v66r
het jaar 2022 keuzes aan ons worden voorgelegd met betrekking tot de (her)bestemming van
de kerkgebouwen, zodat deze keuzes in 2022 kunnen worden geïmplementeerd. We spraken
af dat het onderhoud en onderhoudsplannen van de kerken in deze parochie niet vooruit
mogen lopen op mogelijke keuzes, en dat we tijdig uw voorstellen zullen ontvangen.
In uw beide parochies zijn er veel parochianen die zich als vrijwilliger inzetten voor de
parochie. Dat is verheugend. De H. Mariaparochie heeft een parochieel vrijwilligersbeleid
voorbereid, dat de H. Pater Damiaanparochie zou kunnen overnemen. Bij vrijwilligerswerk in
de parochies gaat het om inzet van gelovigen voor hun parochie. De verzorging van
activiteiten is eerst en vooral een uiting van gelovige betrokkenheid. Dit gelovig fundament
van het vrijwilligerswerk moet u in uw vrijwilligersbeleid sterker opnemen. Overigens maakt
ook het afnemend aantal vrijwilligers het nodig dat u keuzes maakt met betrekking tot de
parochiële activiteiten. Niet alles kan worden gecontinueerd zeker niet als u meer aandacht
wilt geven aan parochievernieuwing en aan de zorg voor de jonge gezinnen.
Sprekend over de zorg voor het personeel sprak u de hoop uit dat het pastoraal team met
een kapelaan zou kunnen worden versterkt.
-

Rabobank NL79 RABO 0101 051778

Bisdom Breda
Met betrekking tot de financiën merkten we op dat het van belang is inkomsten en uitgaven
goed te monitoren. In de H. Pater Damiaanparochie lijken de uitgaven voor overig personeel
en voor programmakosten structureel te hoog. Aanpassing is nodig. Ook is het van belang
om voortdurend aandacht te geven aan de werving van geldmiddelen.

Geachte pastoor, geachte bestuursleden en teamleden. Ik zie terug op een open en
constructief gesprek met u. Met de opmerkingen in deze brief keur ik het Parochieplan ‘De
bakens verzetten’voor het samenwerkingsverband Boven de Schelde goed. Ik hoop dat dit
plan u helpt om in uw parochies het geloof te bewaren en te verdiepen, en het besefte
versterken dat Christus zijn leerlingen tot broeders en zusters maakt. Vanuit die
verbondenheid mogen wij vertrouwen op zegen.
Graag dank ik u voor uw inzet en uw zorg voor de H. Mariaparochie Walcheren en voor de H.
Pater Damiaanparochie.

Met vriendelijke groet,

Mgr. dr.j.W.M.
Bisschop van

in afschrift aan L. Blom, (adjunct) econoom van het bisdom Breda
in afschrift aan de leiding van hetvicariaat Middelburg
in afschrift aan G. Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw
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