Beste medeparochianen,
Zoals u allen weet verkeert de parochie in zwaar weer. Ik noem aan aantal ontwikkelingen:
- Teruglopend kerkbezoek van 7.000 in 1980 tot 1.000 in 2014.
- Afname van het aantal pastores van ongeveer 15 in 1980 naar 4 op dit moment.
- Teruglopend aantal vrijwilligers
- Een groot financieel te kort.
Heel in het kort komt het er op neer dat niets doen geen optie is!
Het parochiebestuur heeft samen met het pastoraal team de afgelopen maanden gewerkt aan een
plan om een toekomstbestendige parochie te krijgen. Daarbij ontkomen we niet aan ingrijpende
maatregelen..
Afgelopen week zijn gesprekken geweest met alle Locatieraden en Pastoraatgroepen om hen op de
hoogte te stellen van de herstructurering.
Het is en pakket aan maatregelen waarvan ik er aan paar noem: we worden samen één parochie en
spreken niet meer over locaties en... Hoe vervelend ook; we zullen kerkgebouwen moeten gaan
sluiten!
In Deventer gaan sluiten: de H. Hart – De Maria Koningin – de Radboud – en de Titus Brandsma. In
Olst sluit de Theresiakerk.
We hebben deze beslissingen met pijn in het hart genomen. Het is bijzonder ingrijpend dat we
kerken moeten sluiten waar mensen soms hun leven lang aan verbonden zijn geweest, kerken die
een thuis zijn voor velen. Helaas is het onontkoombaar gebleken. We willen deze pijnlijke periode
niet te lang laten duren. Deze kerken zullen uiterlijk eind juni volgend jaar sluiten.
Er blijven 5 geloofcentra, want zo gaan we ze noemen, open waar we het weekend vieren:
De Nicolaas in Schalkhaar waar mogelijk het Eucharistisch Centrum komt
De Broederenkerk in Deventer
De Nicolaaskerk in Lettele
De Willibrordkerk in Boskamp
In Wijhe en Boerhaar zal het geloofcentrum bestaan uit twee de twee kerkgebouwen waarbij er één
weekendviering per maand in Boerhaar en de andere vieringen in Wijhe zullen zijn.
(Alleen voor Boerhaar en Wijhe:
In Wijhe zal op 1e, 2e en 4e zondag in gevierd worden; in Boerhaar op 3e en 5e zondag. Rond
hoogfeesten krijgt Boerhaar een extra accent.)
Het zijn ingrijpende maatregelen, die pijn doen, die voor velen een periode van rouw en verdriet
inluiden. De enige reden waarom we dit doen is om de parochie weer toekomst te geven. We zijn
ervan overtuigd dat dit kan. Hoe die toekomst er inhoudelijk uit zal zien, gaan we met elkaar bepalen
en invullen. De komende maanden willen we met zoveel mogelijk parochianen in allerlei
werkgroepen en op avonden daarvoor de basis leggen. De boodschap van het evangelie blijft de
moeite waard.
Dadelijk is er voor u een flyer waarin we de belangrijkste punten voor u hebben samengevat. En na
afloop van de viering nodig ik u uit om na te praten, er is voor koffie en thee gezorgd.
In de maanden november en december wordt er in elke locatie een parochieavond georganiseerd
om uw vragen te beantwoorden en met elkaar ook het verdriet en onmacht te delen.
Schalkhaar: 5 november

Radboud: 17 november
Boskamp: 20 november
Broederen: 25 november
Olst: 27 november
Maria Koningin: 2 december
Boerhaar: 4 december
Lettele: 9 december
Heilig Hart: 10 december
Wijhe: 16 december
Titus Brandsma: 18 december

