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Bijeenkomst geloofsgemeenschap Engelbert/ 
parochiebestuur Lebuinusparochie - 2 mei 2022 
 
Aanwezig werkgroep:  Jan Arink, Louis Kolkman, Mariet Leerkes, Thom Letteboer, Gerda Nijboer, Eddy 

Oude Wesselink, Frans van Vilsteren en Henk van Vilsteren 
Aanwezig bestuur: Bernadet Albers, Marc Brinkhuis, Harry Elshof en Theo Lam 
Verder waren er 37 parochianen aanwezig. 
 
Opening, welkom en voorstellen 
Gerda Nijboer heet iedereen welkom; er zijn 49 aanwezigen samengekomen in ’t Klankbord. Dit verheugt 
haar! Marc Brinkhuis leidt de avond in aan de hand van een aantal verhalen uit het Evangelie; we getuigen 
van de aanwezigheid van Jezus als een nabijheid in de verschijningen na Pasen. Jezus en ons geloof willen 
nabij zijn. Op deze avond staat vooral het onderwerp ‘hoe in de toekomst samen kerk te (kunnen) zijn’ 
centraal.  
Na deze inleiding stelt Bernadet Albers zich voor; hierna worden Theo Lam (vicevoorzitter) en Harry Elshof 
(penningmeester) geïntroduceerd. Het team wil samen met de werkgroep uit Engelbert (‘Lichtend Vuur’ 
geheten) het verhaal vertellen; dit is zeker niet de laatste keer dat we elkaar zullen ontmoeten. 
 
Waarom staan we hier? 
Theo Lam leidt ons door de presentatie. In elke geloofsgemeenschap geldt dezelfde problematiek; de 
toekomst van de katholieke kerk is onzeker. Middels beleidsplannen nodigt het parochiebestuur de 
parochianen uit om na te denken over de toekomst. In 2021 heeft het bestuur een eigen plan 
geïntroduceerd.  
 
Pastorale ontwikkelingen 
Marc Brinkhuis neemt de redenen door, waarom de Lebuinusparochie na 2025 tot één (of twee) 
parochiekerk(en) wil komen. De redenen staan in de gegeven presentatie. Enkele punten: 

• Per tien jaar ziet men een halvering van het aantal kerkbezoekers. Het is moeilijker om binnen de 
geloofsgemeenschappen vrijwilligers te kunnen vinden. De gemeenschappen zijn door minder 
betrokkenheid ook minder vitaal; 

• Het pastorale team heeft te weinig mankracht om de liturgische taken te kunnen vervullen. Er is 
nauwelijks aanwas; 

• Door individualisme worden persoonlijke keuzes gemaakt, waarbij kerkbezoek een eigen beslissing is 
geworden. Overigens is er ook veel meer aanbod op allerlei ander gebied; 

• De misbruikschandalen spelen het imago van de kerk parten. Ook eigen overwegingen tegenover het 
standpunt van de kerk lopen soms uiteen. 

 
Invulling beleidsplan H. Lebuinus 2025 
Theo Lam geeft aan, dat de parochie samen met de geloofsgemeenschappen vorm wil geven aan de 
toekomst. Uiteindelijk wil men in de katholieke geloofsgemeenschap zichtbaar blijven. Men wil de 
Broederenkerk behouden maar er zijn ook andere plekken. De toekomst van de katholieke kerk is onzeker en 
het wordt niet meer zoals het was. Theo geeft aan dat het voortraject niet is gegaan zoals men voor ogen 
had; met name de maatregelen rondom corona heeft het bestuur parten gespeeld.  
Het parochiebestuur wil samen met de geloofsgemeenschappen een visie ontwikkelen met oog op de 
dorpsgemeenschap. Uitgangspunt hierbij is hoe de geloofsgemeenschappen na 2025 invulling aan het 
katholieke geloof denken te geven. Daarna moet er een plan komen, dat concrete invulling geeft aan die 
visie. Voor Engelbert is de situatie complexer, omdat deze twee gemeenschappen kent en één van de kerken 
(Boerhaar) open blijft.  
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Hoe wil Engelbert geloofsgemeenschap zijn? Wat blijft er aan ‘vieringen’ over? Hoe willen we omzien naar 
elkaar; wat doen we dan? Voor wie organiseren we dit? Hoe zit het met uitvaarten? Willen we de beide 
kerkhoven behouden? Waar kunnen uitvaartvieringen gehouden worden? Hoe verhoudt Engelbert zich ten 
opzichte van de rest van de Lebuinusparochie? Marc en Theo schetsen drie scenario’s voor de toekomst. 
 
Inleiding Engelbert 
Thom Letteboer geeft een korte inleiding vanuit de Engelbert-geloofsgemeenschap met een parabel van de 
levensloop van een gezin in een woning. Kernboodschap: Engelbert heeft twee grote eensgezinswoningen die 
grotendeels leeg staan. De kinderen zijn het huis gegaan; wanneer wordt een grote woning eerder een last 
dan een lust? 
 
Presentatie Engelbert 
Eddy Oude Wesselink neemt de aanwezigen mee met de visie van Engelbert (zie presentatie). Hij geeft aan 
dat een toekomstplan ook een weg is, waar we samen naar toe moeten willen gaan. Kernboodschap is dat de 
gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers alleen maar gaat stijgen. De werkgroep denkt aan een ruimte met 
voldoende ruimte om te kunnen ‘bewegen’, maar deze moet wel toekomstbestendig zijn. Graag wil de 
werkgroep horen hoe parochianen zelf naar de toekomst kijken.  
Er is ook aandacht voor het kerkgebouw in Wijhe; wat moet hier mee gebeuren? Het is tenslotte een 
monument. Er is geen acuut geldprobleem; dat is een luxe situatie. Dankzij verkoop van kerkgebouwen heeft 
de parochie reserves opgebouwd. Het bestuur wil wél een economisch duurzaam plan. Hoe beter het plan is, 
hoe groter de kans van slagen is. Tijdens de vergadering kwamen er wat vragen over de financiële toekomst. 
 
Vervolg 
De werkgroep wil op 13 juni 2022 op de Boerhaar een volgende bijeenkomst organiseren. 
Bernadet geeft aan, dat het beeldverhaal voor de toekomst voor het bestuur een uitgangspunt wordt. Er is 
nog geen beeld wat men met de kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen wil gaan doen. Het 
parochiebestuur wil géén kerk dat tien jaar leeg staan. Vraag is wat men wil gaan doen voor de 
geloofsgemeenschap.  
 
Vragen 
Tijdens de vergadering worden vragen gesteld, die ter plekke beantwoord worden: 
 
Annie Koekoek geeft aan, dat de vieringen meer naar deze tijd gebracht moeten worden; ze wil meer 
‘luchtigheid’ in de dienst. Marc Brinkhuis onderstreept dit en zag in deze richting graag meer initiatieven.  
Theo Lam geeft aan, dat grotere manifestaties méér dan welkom zijn. Maar voor dergelijke initiatieven zijn 
vrijwilligers nodig. 
 
Annie van Gurp geeft aan, dat koren van bijvoorbeeld Boskamp kunnen gaan zingen in Boerhaar, zodat 
mensen naar Boerhaar komen. Marc vindt het te vroeg om zulke initiatieven te initiëren.  
 
Gevraagd wordt hoe het kan dat de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle altijd vol zit? Uitgelegd wordt, 
dat de gemeenschap een groot gebied bestrijkt en géén parochiekerk is. Kan de geloofsgemeenschap iets 
leren van hun opzet? Wat is hun geheim? 
 
Gerard van Gurp vraagt, waarom er geen priesters worden betrokken uit Polen. Vitale priesters zorgen voor 
een vitale gemeenschap. Het bisdom moet mensen meer betalen, zodat het aantrekkelijker wordt.  
 
Ton Wolswijk geeft aan, dat hij het storend vindt, dat het initiatief vanuit de werkgroep is gekomen; is het dan 
geen initiatief vanuit het parochiebestuur? Uitgelegd wordt, dat dit inderdaad vanuit de werkgroep is 
gekomen, maar dat het uitgangspunt van beide partijen is om gezamenlijk op te trekken. Ton Wolswijk mist 
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een plan vanuit de parochie hoe een visie gevormd moet worden. Hij geeft aan dat veel vrijwilligers 
zwemmen in hun taak.  
 
Hans Letteboer geeft aan, dat de jeugd de toekomst heeft. Zijn zoon is al vijftig geweest en al jaren de 
jongste parochiaan; wat doet het bestuur hier aan? Marc Brinkhuis geeft aan, dat er verschillende 
initiatieven geweest zijn, dat niet blijvende resultaten heeft opgeleverd. Eerste communie en vormsel worden 
gecentraliseerd. Belangrijk is dat geloofsgemeenschappen zelf inspirerend moeten zijn. 
 
Thom Letteboer vindt het jammer dat ontmoetingsvieringen overdag gehouden worden; hiermee sluit je van 
te voren de ‘jeugd’ uit om te kunnen komen. 
 
Henk van Vilsteren wil uitbreiding van de werkgroep (minimaal drie). Mensen kunnen zich bij Thom melden.  
De vergadering is blij dat Gerda Strijdveen mee wil denken; ook heeft Henk Besten belangstelling (maar 
treedt nog niet toe). 
 
Tot slot 
De werkgroep heeft geluisterd naar de geluiden van de bijeenkomst; men wil input voor de toekomst. 
Vragen kunnen bij Thom worden ingediend. Theo Lam sluit de avond af. Het parochiebestuur wil de 
gemeenschap steunen in hun plannen. Wellicht is kleiner wonen het beste; hiermee wordt het wellicht 
gemakkelijker om het vuur brandende te houden. Theo wil, indien nodig, graag naar Wijhe toekomen.  
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Opgeschreven vragen/opmerkingen: 
De hieronder gestelde vragen zijn opgeschreven, maar niet tijdens de vergadering behandeld: 

• Wat modernere vieringen; jeugd spreekt dat meer aan. Aparte vieringen voor kinderen en jongeren. 

• Waarom geen vervanging voor Gé Nijland?  

• Uitvaarten in openblijvende kerk Boerhaar. 

• Jullie moeten ook aandacht besteden aan de kerk van Boerhaar, die open blijft. Vieringen alvast laten 
overlopen naar open blijvende kerk; ook Boskamp erbij betrekken door hen vieringen in de kerk van 
Boerhaar te laten verzorgen. 

• Aanvulling leden werkgroep van Boerhaar, omdat deze maar heel mager vertegenwoordigd zijn. 

• Wanneer krijgen we livestreamschermen en apparatuur in de kerk, zodat we de diensten thuis kunnen 
volgen? 

• Wanneer komen er jongere priesters? Haal ze eventueel uit Polen. Vraag het aan pastoor Skiba. 

• Waarom geen gezamenlijk parochieblaadje met het ‘Heilig Kruis’, zodat we ook daar het 
dienstenrooster in kunnen zien? 


