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Inleiding

De katholieke parochie is in beweging. De
kleinschalige structuur van veel parochies is niet
altijd meer adequaat. Er is een tekort aan priesters
en vrijwilligers. We zien steeds meer kerken
gesloten worden en van functie veranderen.
Pastorale taken worden door anderen dan priesters
overgenomen. Naast eucharistievieringen zijn er
andere vieringen. Samenvoeging van parochies lijkt
een voorwaarde om het geloof te kunnen
doorgeven aan de volgende generatie. Daarbij
moeten we er voor waken dat de schaalvergroting
niet ten koste gaat van nabijheid aan mensen.
Met een blik naar het verleden willen we het heden
begrijpen en nadenken over onze toekomst.
Dat is ook de opzet van ons beleidsplan. Nadenken
over onze toekomst, met kennis van wat er was en
begrip voor wat er is. Open en transparant met
elkaar aan de slag met als doel behoud van het
pastoraat in onze parochies en bereikbaar voor de
parochianen. Pastoraat is immers de kernactiviteit

In dit speciale nummer:
Inleiding - Clustervorming

1

Ontwikkelingen – Behoeften - Kernwaarden

2

Missie - Visie

2

Werkgroep 1 - 2

3

Werkgroep 3 – 5

4

Oproep: Doe mee !

4

Meer info: Kijk ook op www.clustertabor.nl

en doelstelling van de parochie. Ook in ons cluster
ervaren we de stormachtige ontwikkelingen. Het gaat
steeds sneller en we zullen er mee bezig moeten zijn,
met als vraag: Hoe brengen we nieuw elan en
bezieling in onze parochie-gemeenschappen?

Clustervorming
Per 1 januari 2012 is gestart met de vorming van
samenwerking in een cluster. Per 25 maart 2014 is
er voor het cluster Tabor van de parochies Baexem,
Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy één
Kerkbestuur gevormd. Dit kerkbestuur functioneert
als personele unie. Dat wil zeggen dat de parochies
zelfstandig zijn maar worden bestuurd door
hetzelfde bestuur. Er spelen binnen het cluster veel
zaken welke heroverwogen moeten worden gelet
op de veranderingen in de kerk. In 2015 is het
beleidsplan 2016-2020 opgesteld in nauw overleg

Berg Tabor

met bij de kerk-betrokkenen zoals de leden van de
kerngroepen. Ook zijn er een 2-tal parochiebijeenkomsten georganiseerd.

Treur niet om het verleden, maak het heden beter.
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Cluster nieuws

Belangrijke ontwikkelingen
Meer eigen verantwoordelijkheid, afkeer van
kerkelijke hiërarchie, minder vanzelfsprekende
betrokkenheid van scholen, sluiting om ons heen van
kerken, meer invloed gewenst op besluitvorming en
de invloed van moderne sociale media.

Belangrijkste behoeften
Saamhorigheid/sociaal contact, zingeving/spiritualiteit,
alternatieve vieringen, stilteplekken/dagkapel, meer
betrokkenheid
door
eigen
inbreng
o.a.
jeugd/verenigingen,
een
luisterend
oor
en
zelfontplooiing

Parochiekerk Grathem

Onze kernwaarden
Respect voor Schepper en de schepping, respect in
algemene zin, diaconie, traditie, symboliek
benadrukken, vertrouwen, Liturgie/vieringen,
openstellen en open staan voor anders denkenden
en het Evangelie vertaald naar de samenleving.

Onze visie
Parochiekerk Leveroy

Onze missie
Het parochiecluster Tabor wil blijvend vormgeven aan
een vitale geloofsgemeenschap die in Christus eenheid
en verbondenheid brengt met God en met elkaar.

Parochiekerk Heythuysen

Het parochiecluster Tabor zijn parochies waar
sprake is van wederzijdse betrokkenheid.
Betrokkenheid bij de mens en z’n activiteiten. In
het Cluster Tabor doen de parochianen mee en
stimuleren anderen dat ook te doen. Het Cluster
Tabor is een uitnodigende gemeenschap die
toegankelijk en laagdrempelig is en er werk van
maakt om een communicatieve gemeenschap te
zijn en een geoliede organisatie.

De kerk, meer dan beeldbepalend in
onze gemeenschap

Cluster nieuws
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Van doelen naar uitvoering
Met in het achterhoofd onze missie en visie hebben
we een 11-tal thema’s nader bestudeerd en daarbij
voor 2016 en 2017 bepaalde doelen gesteld. Om tot
verdere uitwerking en invulling van de gestelde
doelen te komen zijn een 5-tal werkgroepen
ingesteld. Deze worden hieronder nader voorgesteld
met hun opdracht.

Werkgroep 1:

Parochiekerk Baexem

Achtergrondinformatie en kengetallen
Deze groep zal onderzoek doen naar o.a.
ontwikkelingen
in
kerkbezoek,
deelname
sacramenten,
financiële
bijdragen,
kosten
onderhoud. Dat onder het motto: Meten is weten.
Verder zal deze groep analyses maken van de
sterke en zwakke punten in de parochies. De
informatie uit deze groep kan als input gebruikt
worden
bij
andere
werkgroepen.

Parochiekerk Kelpen-Oler

Werkgroep 2:

Eigentijdse invulling van het pastoraat

Een kerkgemeenschap is een verzameling van
mensen die, met het Evangelie van Jezus Christus
als uitgangspunt, geloofsgemeenschap willen zijn
met vieringen in en buiten de kerk als terugkerend
moment van samenkomst en verbinding. Een
catechese niet gericht op het kennen, maar op het
ervaren
van
het
mysterie
kan
een
bewustzijnsproces in gang zetten bij ouders en
kinderen.
De vier functies van pastoraat zijn :
Helen, Bijstaan, Begeleiden, Verzoenen. Dit komt
tot uitdrukking in liturgie, catechese en diaconie.
Aandachtpunten zijn: aansprekende vieringen,
betrokken ouders en scholen, betrokken
verenigingen, stilteplekken, overdracht van geloof
op onze kinderen, aanspreken van verschillende
doelgroepen, aandacht voor de minderbedeelden,
invulling aan troost en bemoediging.

Geloof is de zekerheid dat het ook anders kan
Wil je de Cluster-nieuwsbrief
voortaan digitaal ontvangen.
Meld je dan aan op:
nicolaasparochie@kpnmail.nl
o.v.v. naam–mailadres-woonplaats
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Werkgroep 3
Bestuurlijke samenwerking met
meerwaarde
Van belang is dat er een hechte eenheid is op
bestuurlijk en organisatorisch niveau met een
evenwichtige verdeling over de parochies. Heb
oog voor elkaars opvattingen maar ook de wil om
samen tot gedragen oplossingen te komen.
Aandacht zal er zeker moeten zijn voor de eigen
identiteit en eigenheid waarbij ook oog moet zijn
voor het gezamenlijke doel en de minder
bedeelde parochies. Samenvoegen van parochies
in onze kleine kernen zal moeilijk zijn en is niet
het doel. Daardoor zal de betrokkenheid nog
minder worden is de verwachting. Misschien is
de ontwikkeling van de participatie-samenleving
een positieve ontwikkeling richting de
kerkgemeenschap. De externe communicatie zal
zo moeten zijn dat parochianen en ook nietparochianen kennis kunnen nemen van onze
activiteiten en waar mogelijk daaraan deel
kunnen nemen. Actuele informatie is belangrijk
om mensen er bij betrokken te houden.
Bij ingrijpende besluiten is het belangrijk dat de
mening van de parochianen worden gevraagd.
Aandachtspunten zijn: hoe te handelen als de
locale kerkgemeenschap niet meer in staat is om
zelfstandig
te
functioneren,
commissie/werkgroepenstructuur waarin ook parochianen
een plaats hebben, betrokkenheid van de
kerngroepen en klankbordgroepen, welke zaken
geven
samenwerking
een
aantoonbare
meerwaarde,
personeel
en
vrijwilligers,
helderheid in vergoedingen en ondersteuning,
communicatievormen.

Werkgroep 5:
Vastgoed en begraafplaatsen adequaat
in beheer en onderhoud.
Uitgangspunt voor het parochiebestuur is onze
kerken zo lang mogelijk als parochiekerk te
handhaven. In overleg met de locale
gemeenschap zal gekeken moeten worden hoe
de gemeenschap kan en wil bijdragen aan het in
stand houden van de kerk. Het onderhoud van
het vastgoed zal structureel moeten worden.
Uitgangspunt is dat de parochiekernen
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Werkgroep 4
Financiën, archief, verzekeringen op orde

Met het financieel beleid willen we nastreven dat we
een gezonde financiële kerkgemeenschap zijn. Dat wil
zeggen in staat te blijven te bestaan en verder te
ontwikkelen. Het doel is om een jaarrekening positief
te houden/krijgen, geen onnodige uitgaven doen.
Collectes lopen terug, misintenties worden minder,
grafrechten worden niet verlengd, minder
begrafenissen.
Hoe kunnen we de te verwachten trend van stijgende
kosten en dalende inkomsten keren?
Aandachtspunten zijn: verkrijgen van kengetallen,
bezuinigingsmogelijkheden, eenheid in tarieven,
structureel sluitende begroting met meerjarenraming,
eenduidigheid in afspraken en verslaglegging, contant
geld, energiekosten, opgeschoond en functioneel
archief.

“Zaaien is moeilijker dan oogsten”

-

Vervolg werkgroep 5 -

hun “eigen” gebouwen en terreinen onderhouden.
Dat kan professioneel maar zal zeker ook met
vrijwilligers moeten gebeuren. Om een totaal beeld
te verkrijgen over de weerstand van onze parochies
zijn ook de bezittingen van belang. Bij bepaalde
bezittingen
zullen
huurovereenkomsten
en
pachtcontracten spelen en in beeld moeten zijn.
Aandacht moet er zijn voor afspraken binnen de
overeenkomsten /contracten. Van belang is daarbij
een volgsysteem op te zetten. Wat betreft de
kunstobjecten dient er een overzicht te zijn met
waardering.
Aandachtspunten zijn: Wat als de locale parochie
hun gebouwen niet in stand kan houden, gezamenlijk
inkoop, gebruik van kerkgebouwen, meerjarige
onderhoudsplannen, investeringen in kerkelijke
activiteiten of in vastgoed, contracten in beeld
krijgen, volgsysteem, reglementen begraafplaatsen,
harmonisatie, kunstbezit in beeld.

Meer lezen? kijk op www.clustertabor.nl.
Meedoen: Wilt U mee aan de slag bij een van de
werkgroepen neem dan gerust contact met een
van de bestuurleden. Uw steun is zeer welkom !

