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geloofsgemeenschappen (pastoraatsgroepen,

locatieraden) komen met het parochiebestuur en het pastorale team bij elkaar
om de binnegekomen reacties op het ontwerpbeleidsplan "Verder met de Bron"
te bespreken. In de aanloop daarvan hadden Mirakel en de website een
gesprek met de vice-voorzitter van het Parochiebestuur Irene Vriens. Het
volgende artikel is het resultaat.

Binnenkort krijgt op deze site een verslag van het beraad op 26 april.

Toekomst Amersfoortse parochie dit jaar duidelijk
zorgvuldig en gezamenlijk proces
De samenwerking in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort krijgt
steeds meer vorm en parochianen komen elkaar op verschillende momenten in
het jaar tegen. Dat versterkt de saamhorigheid binnen katholiek Amersfoort, maar het biedt ook perspectief naar de toekomst,
om als gelovigen een rol van betekenis te blijven spelen in de samenleving.

In het blad Mirakel en op deze website is te lezen wat er in de parochie speelt. Parallel aan al deze activiteiten loopt het traject
om de parochie toekomstbestendig te maken, met waarschijnlijk ook ingrijpende besluiten, zoals het afstoten van kerkgebouwen.
De locatieraden en pastoraatsgroepen van de tien geloofsgemeenschappen, het pastoraal team en het parochiebestuur zijn
daarom in het begin van dit jaar met elkaar in gesprek om begin volgend jaar duidelijk te krijgen waar het met de parochie
naartoe gaat.
intensief traject
Volgens Irene Vriens, vice-voorzitter van het parochiebestuur, een intensief traject. "We horen ook weleens: 'bestuur wees
helder, geef aan wat jullie willen en voer het door'. Maar veranderen, het oude loslaten is moeilijk en niet altijd leuk of
aantrekkelijk. Daarom proberen we het zorgvuldig te doen en zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken."

fusie is een kans
Het bestuur ziet de uitwerking van de parochiefusie als een kans. Dat er daar¬mee ook veel op het spel staat is volgens Vriens
een te negatieve benadering.

toekomst parochie
"Wat we willen is een parochie als gemeenschap van geloofsgemeenschappen die vitaal is en dus toekomst heeft. Een parochie
waar parochianen zich thuis kunnen voelen, die een zichtbare plaats in de samenleving inneemt, maar ook financieel gezond is en
ruimte biedt aan pastores en vrijwilligers om waar te kunnen maken wat ze nastreven."
Op weg naar een vitale parochie, maar het zal niemand ontgaan dat het klimaat in de katholieke kerk verandert. Ook
parochianen hebben het gevoel dat er veel vanuit het bisdom wordt opgelegd.
"Sommige richtlijnen hebben inderdaad vergaande consequenties en verstoren zo nu en dan ons gezamenlijke proces", beaamt
Irene Vriens. "Het bisdom geeft duidelijke richtlijnen rondom de eucha ristie en de sacramenten, priesters krijgen in hun
priesterschap weer een belangrijker plaats dan voorheen. Het eucharistisch centrum moet je dus goed laten functioneren, naar
de richtlijnen van het bisdom. Maar we hebben ook veel vrijheid om zelf te kijken hoe we kerk willen zijn, hoe we willen vieren
en dienen. Kerkzijn is natuurlijk meer dan de zondagse viering. C atechese, diaconie, opbouw en oecumene zijn heel belangrijk
om in Amersfoort ons geloof uit te dragen."
Er zijn ook punten van zorg. "Het bisdom dringt er natuurlijk op aan dat we financieel gezond zijn. We weten ook allemaal dat er
steeds minder pastores zijn", zegt vice-voorzitter Vriens realistisch. "Ook zien we dat de gemiddelde leeftijd hoger wordt en het
aantal kerkgangers jaarlijks kleiner. Dat zijn zaken waar je je ogen niet voor mag sluiten." Ze benadrukt dat het bestuur
uiteindelijk zal beslissen hoe de parochie in Amersfoort verder zal gaan. "Dat is nu eenmaal onze verantwoordelijkheid. Maar we

hopen wel een door velen gedragen besluit te kunnen nemen."
Eind april stap verder
De tien geloofsgemeenschappen hebben hun plannen en gedachten voor de toekomst aan het bestuur voorgelegd.
"Ik zie daarin voldoende perspectief. Op 26 april gaan we als bestuur met de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen en de pastores aan de slag om weer een stap verder komen." Helderheid en communicatie zijn daarbij van
wezenlijk belang. "Ik wil alle parochianen dan ook oproepen om met hun locale team in gesprek te gaan, mee te denken en zich
zo te laten informeren waar we mee bezig zijn. Daarbij is het belangrijk om vooruit te kijken en over de grenzen van de eigen
gemeenschap heen, om te onderzoeken waar kansen en uitdagingen liggen. Probeer in dat denken los te komen van huidige
structuren", benadrukt Irene Vriens tot slot. "Ga eens gluren bij de buren."

