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met het secretariaat van uw eigen parochiekern. 
 

Nieuws vanuit het Parochiebestuur 
 

Team en bestuur bezinnen zich op de toekomst van onze parochie 
met als doel om een vitale parochie te blijven/te worden!  
Hierbij speelt m.n. de vraag hoe vorm te geven aan het pastorale 
werk in een tijd waarbij betrokkenheid bij de kerk niet meer 
vanzelfsprekend is. Iedereen die de kerk een goed hart toedraagt, 
is het er over eens dat parochievernieuwing noodzakelijk is. De 
vraag is alleen: hoe doe je dat??? 
 

Uiteraard worstelen wij niet alleen met deze vraag. Deze speelt in 
heel Nederland en ook ver daarbuiten. In Hallifax, Canada, heeft 
men goede ervaringen door als parochie niet langer in te zetten op 
behoud van dat wat was, maar de weg in te slaan van een 
missionaire parochie. Een parochie met een zending om geloof en 
samen-kerk-zijn opnieuw onder de mensen te brengen. Deze 
ervaringen zijn bijeengebracht in een boek dat ook in het 
Nederlands is uitgebracht: “Als God renoveert”.  
In kerkelijk Nederland ziet men mogelijkheden om  deze positieve 
ervaringen naar de Nederlands situatie te vertalen. Wij zien een 
beweging in die richting ontstaan. Ook ons bisdom sluit zich hierbij 
aan. Met bestuur en team hebben wij onlangs een studiedag 
hierover gevolgd. 
 

Op 24 & 25 maart 2020 is er in Oudenbosch een landelijke 
conferentie over de missionaire parochie. Wij zullen daar ook aan 
deelnemen om te zien welke mogelijkheden dit voor onze eigen 
parochie biedt. Dit in de hoop om antwoorden te krijgen op de 
eerder gestelde vraag: Parochievernieuwing – hoe doe je dat ?? 
Voor meer informatie zie de site: www.missionaireparochie.nl 
    
Bijna op het einde van 2019 willen wij graag iedereen die zich als 
beroepskracht of als vrijwilliger, op welke wijze dan ook, heeft 
ingezet voor onze parochie of een van der kernen, hartelijk 
bedanken voor zijn of haar inzet in dit jaar. 
 

Namens het parochiebestuur wens ik u allen een Zalig Kerstfeest, 

een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2020. 

Wim Gobbens, vicevoorzitter.  
 
Actie Kerkbalans 
start weer in het 
nieuwe jaar. 
Wat is uw reden 
om voor uw kerk 
te geven? 
 
Belangrijk is dat u geeft! Houdt uw brievenbus/mailbox in de 
gaten. Wij zijn wel benieuwd naar uw antwoord. 
Mail het aub naar redactie@sintfranciscusparochie.nl 


