Heilige Lebuinus Parochie
Parochie op weg naar 2025

Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025
18 januari 2021

1

Inhoud
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3
1.1.
2

Recente ontwikkelingen en trends .................................................................................................. 3
2.1

Afnemende kerkbetrokkenheid ............................................................................................. 3

2.2

Minder beroepskrachten en betrokken vrijwilligers ............................................................. 4

2.2.1

Minder pastorale professionals ......................................................................................... 4

2.2.2

Minder betrokken vrijwilligers .......................................................................................... 5

2.3
2.3.1
2.4.
3

4

Inkomsten Kerkbalans ....................................................................................................... 5
Pastorale ontwikkelingen sinds de vorige herstructurering .................................................. 6

3.1

Parochiekerk .......................................................................................................................... 6

3.2

Katholieke presentie behouden ............................................................................................. 7

3.3

Tussenfase.............................................................................................................................. 9

3.4

Samen parochie zijn ............................................................................................................. 11

3.5

Inzet van pastoraal team ..................................................................................................... 11

Keuze kerken ................................................................................................................................. 12
Nabijheid van mensen ......................................................................................................... 12

4.1.1

Broederenkerk ................................................................................................................. 13

4.1.2

Transitie ........................................................................................................................... 13

De financiële onderbouwing ......................................................................................................... 14
5.1

6

Stagnerende financiën ........................................................................................................... 5

Pastorale visie .................................................................................................................................. 6

4.1

5

Pastorale uitgangspunten ...................................................................................................... 3

Kosten van het onderhoud van de gebouwen ..................................................................... 14

Besluitvorming en fasering ............................................................................................................ 14
6.1

Besluitvorming ..................................................................................................................... 15

6.2

Fasering ................................................................................................................................ 16

6.2.1

Fase 1: Verplaatsing Eucharistisch Centrum in 2021....................................................... 16

6.2.2

Fase 2: Geloofscentra tot en met 2024 ........................................................................... 16

6.2.3

Fase 3: Vanaf 2025........................................................................................................... 16

Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025
18 januari 2021

2

1 Inleiding
In oktober 2014 heeft het bestuur en pastoraal team van de Heilige Lebuinus Parochie in een nota
over herstructurering de weg naar 2020 geschetst. Op basis van het in deze nota geschetste beleidop hoofdlijnen zijn in 2015 belangrijke veranderingen gerealiseerd in de structuur van de parochie en
in de manier waarop het samen kerk zijn wordt georganiseerd en gerealiseerd. De herstructurering
van de parochie was erop gericht om de mogelijkheden te behouden het geloof te vieren en te
beleven, aangepast aan de omstandigheden van onze tijd. Voortgaande veranderingen vragen om
een volgende stap die in deze notitie wordt beschreven.
1.1.
Pastorale uitgangspunten
De komende jaren zullen jaren van verandering zijn in onze parochie. We willen bouwen en
behouden. Bouwen om ook voor de toekomstige generatie katholiek kerk-zijn in onze parochie te
kunnen bieden. Daarom gaan we bouwen aan één parochiekerk waar veel activiteiten ontplooid
worden, die bedoeld zijn voor alle parochianen. In en rond de parochiekerk vindt de voorbereiding
op de initiatie-sacramenten plaats. Daarvoor komt er een maandelijkse gezinszondag met
gezinsviering en aansluitend aansprekende catechese voor kinderen en hun ouders. In de
parochiekerk is iedere zondag een goed verzorgde Eucharistie. Er is variatie aan koren. Ook
doordeweeks zijn er vieringen en meditatieve momenten. Je kunt er altijd binnenlopen om even stil
te zijn of een kaarsje op te steken. We laten in de parochiekerk zien hoe we er voor elkaar willen zijn
in de parochie: zorgzaam, luisterend en helpend als het nodig is. Vanuit de parochiekerk zijn er
lezingen, gespreksbijeenkomsten en bezinningsmomenten. Opbouwen betekent ook tijd en ruimte
elders besparen. In en rond de overige kerken zal het pastoraal team minder gaan vieren. Toch
blijven we ook behouden omdat we voor de huidige kerkbetrokken generatie de mogelijkheid willen
blijven bieden om hun geloof in hun eigen omgeving te beleven. De komende jaren 2021-2024 zal
het pastoraal team weekendvieringen in alle kerken verzorgen, maar wel minder dan nu het geval is.
Vanaf 2025 zullen we op zondag in de parochiekerk een volledig liturgisch aanbod hebben. Daarnaast
zal er een tweede kerk – de H. Willibrordus te Boerhaar – openblijven waar de weekendliturgie
aangeboden zal worden. Per geloofscentrum zal er maandelijks een ontmoetingsviering zijn: we
vieren samen en ontmoeten elkaar met koffie en een lunch. We hopen in 2021 een begin te maken
met deze vorm van vieren en ontmoeten. Zo blijven we onze oudere parochianen ook na 2025 niet
vergeten. Ook kunnen er tal van plaatselijke activiteiten blijven bestaan: bezoekwerk, Rozenkans en
Kruisweg bidden, uitvaartvieringen, bijeenkomsten rond thema’s, enz. Zo zijn we samen parochie
rond de parochiekerk, maar ook dichterbij huis rond het geloofscentrum.
2 Recente ontwikkelingen en trends
De RK-kerk in ons land heeft het niet gemakkelijk. Er zijn een aantal trends gaande waardoor het
onontkoombaar is om keuzes te maken.
2.1
Afnemende kerkbetrokkenheid
Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw is er sprake van een afnemende kerkelijke betrokkenheid
in ons land. De afgelopen dertig jaar is deze trend ook in onze parochie niet te ontkennen. In de
onderstaande tabellen staan kengetallen waaruit dit naar voren komt. Het gaat over aantallen voor
de hele parochie.

Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025
18 januari 2021

3

200
150

Doopsels per jaar in de Lebuinus parochie

100
50
0
2004

2010

2016

2018

2.500
2.000

Bezoek aan alle weekend-vieringen in de
Lebuinus parochie (obv 3-jaarlijks gemiddelden)

1.500
1.000
500
0
2004

2010

2016

2018

Het kerkbezoek per weekend is gebaseerd op tellingen van bezoekers van alle vieringen op het
grondgebied van de Lebuinusparochie, dus inclusief vieringen in verzorgingscentra en dergelijke.
2.2
Minder beroepskrachten en betrokken vrijwilligers
Duidelijk is dat sinds de eeuwwisseling het aantal beschikbare beroepskrachten heel sterk is
afgenomen. De werkzaamheden zijn (deels) overgenomen door betrokken vrijwilligers, maar ook
daarvan komen er steeds minder, en de gemiddelde leeftijd van de actieve vrijwilligers stijgt.
2.2.1 Minder pastorale professionals
Het aantal leden van het pastoraal team is sterk verminderd.
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Het pastoraal team is aangesteld voor de twee parochies Heilige Lebuinus en Heilig Kruis. Daarnaast
wordt er vanuit het team ondersteuning geboden aan de parochie St. Marcellinus. Het team bestaat
eind december 2020 uit 5 personen. Voor onze Heilige Lebuinus Parochie zijn drie priesters (totaal
1,2 fte), één diaken (0,4 fte) en 1 pastoraal werker (0,5 fte) beschikbaar, totaal dus 2,1 fte exclusief
vacatures. De beperkte omvang van het team maakt dat pastoraat in de huidige vorm niet meer
voortgezet kan worden. De pastorale inzet is te veel versnipperd over de verschillende geloofscentra.
Het pastoraal team kiest er niet voor om de huidige ‘versnippering’ voort te zetten, maar wil
nadrukkelijk bouwen aan een parochie die toekomst heeft. Dat doen we door te kiezen voor één
parochiekerk waar het team nadrukkelijk present is en de leiding neemt.
2.2.2 Minder betrokken vrijwilligers
Steeds vaker vinden geloofsgemeenschappen het moeilijk om werkgroepen te bemensen en
bestuursleden en coördinatoren te vinden. Veel actieve vrijwilligers hebben het gevoel dat minder
mensen meer moeten doen.
2.3
Stagnerende financiën
Hoewel de kosten stijgen, daalt de jaarlijkse opbrengst van de kerkbalans licht. Zonder opbrengsten
uit (en soms een deel van) het vermogen in te zetten lukt het niet meer om de exploitatie sluitend te
krijgen.
2.3.1 Inkomsten Kerkbalans
Na de herstructurering is er een verwachte teruggang van de inkomsten Kerkbalans geweest. Deze
zijn echter al snel gestabiliseerd. Toch zien we de afgelopen jaren een lichte maar wel structurele
afname van deze inkomsten. Door het ‘natuurlijk’ verloop in ons ledenbestand vallen er elk jaar
inkomsten weg. Het aantal ingeschreven parochianen wordt namelijk elk jaar minder. Op basis van
onze ledenadministratie is dat verloop elk jaar tussen 1,5-4%.
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2.4.
Pastorale ontwikkelingen sinds de vorige herstructurering
De in paragrafen 2.1 en 2.2 gepresenteerde gegevens zijn specifiek voor de Lebuinusparochie, maar
komen overeen met de landelijke trend. In de jaren 2014-2015 heeft het parochiebestuur en het
pastoraal team -zoals hierboven is aangegeven- ingrijpende maatregelen moeten treffen onder de
naam ‘Herstructurering van de parochie’. De parochie is met de locaties en de vele gelovigen een
intensief proces ingegaan: er zijn 5 kerken (inclusief de H. Joannes Vianney al iets eerder) gesloten.
Het was een pijnlijk proces waarbij helaas ook mensen zijn afgehaakt. Toch is er ook gebouwd aan
een vernieuwde parochie met nieuw elan. De locaties werden geloofscentra, mensen zijn geholpen
een nieuw thuis in de parochie te vinden, de financiële situatie van de parochie is weer gezond
geworden.
Het bestuur en het pastoraal team zijn niet ontevreden met de wijze waarop het pastoraat in de
parochie zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Er is veel onderling contact, geloofscentra zijn
geen eilanden, maar onderdeel van de parochie. De spanning lokaal – centraal is aanzienlijk
verminderd. Ondanks de positieve ontwikkelingen na de herstructurering, is er nog steeds sprake
van verminderde kerkelijke betrokkenheid. Inmiddels is het pastoraal team opgegaan in één team
voor de parochies van H. Kruis en H. Lebuinus. In de komende jaren zal er waarschijnlijk veel minder
een beroep kunnen worden gedaan op de emeriti omdat zij wegens hoge leeftijd niet meer
beschikbaar zijn voor liturgische taken.
Daarom heeft het pastoraal team het initiatief genomen om opnieuw een proces in te gaan van
aanpassingen in het pastoraat en de pastorale organisatie. Dit vanuit het vertrouwen dat de Blijde
Boodschap ook voor vandaag en morgen waardevol is en blijft. De vraag is daarom hoe de parochieorganisatie zo aangepast kan worden dat we ook voor de komende generatie een aansprekende en
inspirerende geloofsgemeenschap kunnen bieden. Het pastoraal team wil dat doen met een dubbele
focus: opbouw van één parochiekerk en kerkelijke presentie op lokaal behouden en aanpassen aan
huidige tijd.
3 Pastorale visie
Het pastoraal team heeft voor de Heilige Lebuinus Parochie een visie ontwikkeld voor 2025. Deze
visie, die door het bestuur is onderschreven, wordt in dit hoofdstuk geschetst. We willen bouwen en
behouden. Bouwen aan de parochiekerk voor de komende generatie, maar ook de katholieke
presentie rond de huidige geloofscentra behouden op aangepaste wijze. Voor dit traject nemen we
de tijd. In de komende vier jaar zal geleidelijk de overgang naar de nieuwe situatie plaats vinden.
3.1
Parochiekerk
In de Heilige Lebuinus Parochie is er in 2025 nog één parochiekerk over. Vanaf januari 2021 beginnen
we te bouwen aan de parochiekerk. Deze parochiekerk is er voor alle huidige parochianen en is
gastvrij voor eenieder die zich op wat voor wijze dan ook aangesproken voelt tot ons geloof. Het is
een levendige plaats voor ontmoeting.
Het pastoraal team zal het voortouw nemen in de ontwikkeling van de parochiekerk. Samen met
vrijwilligers vanuit de gehele parochie bouwt het team aan de parochiekerk en haar programma.
Samenkomen rond geloof
Gesprekbijeenkomsten rond geloofsthema’s, spirituele wandelingen, enz.
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Open kerk
De kerk zal een open kerk zijn; toegankelijk op meer tijdstippen dan nu het geval is om
bijvoorbeeld een kaarsje op te steken. Ook zal er vaker de mogelijkheid zijn om een pastor
te spreken. Daarnaast zijn er ontmoetingsmomenten door de week met een kopje thee of
koffie.

Catechese
Catechese is een belangrijk speerpunt. Geloofsvorming en verdieping door gesprekken in
groepsverband of individueel zullen worden georganiseerd.

Diaconie
Vanuit de parochiekerk zullen we een zichtbare verbinding maken met diaconale
activiteiten die er zijn in onze parochie of in andere gemeenschappen. Als parochie willen
we oog en oor hebben voor de noden in ons midden en de samenleving. Dit zal in de
liturgie van de parochiekerk regelmatig terugkomen. De diverse initiatieven die er in onze
parochie op diaconaal gebied ontplooid worden zullen in de parochiekerk letterlijk
zichtbaar worden gemaakt.

Liturgie
In de parochiekerk wordt de zondagse liturgie gevierd. Ook zullen alle Hoogfeesten van het
kerkelijk jaar hier gevierd worden. Daarnaast zijn er doordeweekse vieringen: Eucharistie,
maar ook andersoortige vieringen en gebedsmomenten krijgen een plek in het aanbod. In
de parochiekerk wordt gevarieerd en aantrekkelijk gevierd met verschillende stijlen van
kerkmuziek. Dit veronderstelt een aantal koren of zanggroepen. Parochie-feesten zullen
gevierd worden vanuit en in verbondenheid met de parochiekerk. Ook is er de mogelijkheid
om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Kinderen, jongeren en gezinnen
Gezinsvieringen, gezinspastoraat, kinder- en jongerenpastoraat krijgen er een plek. De
vieringen van het sacrament van het Doopsel, de Eerste heilige Communie en het Vormsel
zullen in de parochiekerk gevierd worden. Ook de voorbereidingen vinden daar plaats voor
de gehele parochie. Hier zullen wij geleidelijk naar toe werken in de komende jaren.

3.2
Katholieke presentie behouden
Naast de parochiekerk zijn er in de visie van het pastoraal team en het parochiebestuur verschillende
geloofsgemeenschappen binnen de parochie. Nu zijn dit de geloofscentra, waarin het kerkgebouw en
Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025
18 januari 2021

7

de zondagse liturgie een centrale plaats hebben. De focus zal in de toekomst echter niet meer liggen
op de liturgie in het weekend (de zogenaamde zondagsviering), die immers na 2024 volledig in de
parochiekerk gevierd zal gaan worden. Daarnaast wordt vooralsnog ook na 1 januari 2025 de
weekendliturgie gevierd in de H. Willibrorduskerk in Boerhaar. In de geloofscentra behoudens de
parochiekerk werken we aan de opbouw van de katholieke presentie door het omzien naar elkaar,
gebedsmomenten, doordeweekse liturgie en mogelijk andere activiteiten van geloofsverdieping.
Deze presentie zal in iedere geloofsgemeenschap een eigen invulling krijgen. De ontwikkeling van
deze geloofsgemeenschappen is namelijk nadrukkelijk een zaak van de geloofsgemeenschappen zelf,
daarbij ondersteund door het pastoraal team. Het huidige kerkgebouw is voor de genoemde lokale
activiteiten niet per definitie de noodzakelijk vereiste plek.

Pastoraat
Rond de verschillende geloofscentra van onze parochie zal pastoraat aangeboden blijven.
Daar waar parochianen pastorale ondersteuning willen ontvangen, is dat mogelijk. Er blijft
altijd tijd en ruimte voor een pastoraal gesprek.

Oecumene
Ook in de contacten met de andere kerkgenootschappen zal, zolang het mogelijk is,
geïnvesteerd worden. In ieder geval 1 maal per jaar zal er een oecumenische viering op
zondag kunnen plaatsvinden die door een lid van het pastoraal team (mede) wordt
verzorgd. De mogelijkheden voor doordeweekse ontmoetingen en/of vieringen zijn ook in
dit verband ruimer.

Gebedsmomenten
Te denken valt aan gebedsvieringen, Kruisweg, Rozenkrans, Palmpasenoptocht,
Kerstbijeenkomst enz.

Uitvaart
In de parochiekerk en de Willibrorduskerk op de Boerhaar kan de uitvaart in zijn volledige
vorm (indien gewenst en gepast met Eucharistie of uitreiking van de Communie) gevierd
worden. Is er bij de geloofscentra een geschikte en waardige zaal (of een aan de eredienst
onttrokken kerkgebouw) dan is daar ook een uitvaart in de vorm van een gebedsviering
met absoute mogelijk. Daarbij is het wel nodig dat er binnen het betreffende
geloofscentrum voldoende eigen vrijwilligers zijn om dit te faciliteren.
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Doordeweekse-viering met ontmoeting en jaarlijkse evenementen
Om de gemeenschap een mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten (los van andere
mogelijkheden zoals in de parochiekerk) zullen er ontmoetingsvieringen zijn die (mede)
georganiseerd worden door het team. Te denken valt aan een maandelijkse viering. De
vieringen zullen plaatsvinden op een doordeweekse dag en een ruime gelegenheid tot
ontmoeting geven. Als het kerkgebouw aan de goddelijke eredienst onttrokken is, zal er
een geschikte locatie gevonden moeten worden voor het houden van deze viering.
Ook de jaarlijkse traditionele evenementen die voor de lokale geloofsgemeenschap van
belang zijn, zullen blijvend ondersteund worden.

Omzien naar elkaar
Ziekenbezoek, activiteiten voor ouderen, noodhulp enz.

Bovenstaande activiteiten kunnen ondersteund worden door het pastoraal team, maar zijn in de
eerste plaats van en door de plaatselijke geloofsgemeenschap. Vieringen en activiteiten die door de
geloofsgemeenschap zelf worden georganiseerd en gedragen, kunnen plaatsvinden op locatie. Bij
activiteiten die vallen binnen de driehoek ‘gelovig-open-verbindend’ (zie 3.5) kan ondersteuning van
het pastoraal team gevraagd worden. Dat geldt voor bijzondere activiteiten die gericht zijn om de
boodschap van ons geloof uit te dragen in de wereld om ons heen. Het initiatief voor de activiteiten
ligt bij de geloofsgemeenschap zelf.
3.3
Tussenfase
De ingrijpende veranderingen in de parochie vragen om een zorgvuldig traject om enerzijds de
parochiekerk op te bouwen en de pastorale presentie uit te werken en anderzijds om de parochianen
aan de nieuwe situatie te laten wennen. Hiervoor trekken we vier jaar uit. Zoals boven geschetst is na
die vier jaar (1 januari 2025) de parochiekerk ontwikkeld en heeft de blijvende pastorale presentie in
de geloofscentra vorm gekregen. Daarnaast blijft er vooralsnog ook na 1 januari 2025
weekendliturgie in de kerk in Boerhaar.
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Liturgie
In de parochiekerk zal de zondagse liturgie gevierd worden. In de overige kerken zal het
pastoraal team regelmatig een viering in het weekend verzorgen. Met de kennis van nu
(met name de voorziene omvang van het pastoraal team) zal dat voor de eerste twee jaar
(2021-2022) als volgt ingevuld worden:
Vieringen * per 1 april 2021:
Parochiekerk Broederenkerk: iedere zondag Eucharistie verzorgd door pastoraal team
Engelbert: Willibrorduskerk Boerhaar en OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe 3 keer per
maand door pastoraal team om en om in beide kerken; andere zondag mogelijk door
parochiaanvoorgangers.
Voormalig eucharistisch centrum H. Nicolaas Schalkhaar om overgang te faciliteren: drie
keer per maand verzorgd door pastoraal team; andere zondagen mogelijk door
parochiaanvoorgangers.
H. Willibrord, Boskamp en H. Nicolaas, Lettele: 2 keer maand door pastoraal team;
andere zondagen mogelijk parochiaanvoorgangers.
* Vieringen = Eucharistie of Woord- en communievieringen
Dit is het aantal vieringen dat het pastoraal team ondersteund door assistenten denkt te kunnen
verzorgen in de periode 2021-2022. Op de ‘lege’ zondagen (of zaterdagavond) kunnen
parochiaanvoorgangers de vieringen verzorgen.
In juni 2022 zal er geëvalueerd worden of aanpassing noodzakelijk of wenselijk is voor de periode
2023-2024.

Ontmoetingsvieringen
Vanaf 2021 wordt er gewerkt aan de invoering van de ontmoetingsvieringen in alle
geloofscentra behalve de parochiekerk. Deze doordeweekse ontmoetingsvieringen zullen
geleidelijk aan de gewone doordeweekse vieringen gaan vervangen. Voor alle
duidelijkheid: het is de bedoeling dat de ontmoetingsvieringen ook na 2024 door blijven
gaan al dan niet in het kerkgebouw.
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Uitvaarten
In deze overgangsperiode (2021-2024) zullen de uitvaarten zoals gebruikelijk mogelijk
blijven. Ook na 2024 blijven uitvaarten in de vorm van gebedsvieringen met absoute
mogelijk mits er een geschikte ruimte is en er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Uitwerken van initiatieven pastorale presentie
Vanaf januari 2021 wil het pastoraal team in ieder geloofscentrum in gesprek gaan over
de wijze waarop ter plekke initiatieven van pastorale presentie gecontinueerd of opgezet
gaat worden. Het afgelopen jaar is hier al een begin mee gemaakt. Het ligt in de bedoeling
om ieder jaar een plan te maken en daarin ook aan te geven wat de gewenste inzet van
het pastorale team zou kunnen zijn. Dit zal ook na 2024 door blijven gaan.

Kerkgebouwen
Om de kerkgebouwen de komende jaren te kunnen gebruiken blijft uitsluitend het
dagelijks onderhoud mogelijk. Groot onderhoud zal niet meer plaatsvinden.

3.4
Samen parochie zijn
De geloofsgemeenschappen en parochiekerk zijn op elkaar betrokken. De katholiciteit van onze kerk
betekent dat we nooit in een kleine club zonder verband met anderen kerk zijn. De parochie is via
het bisdom verbonden met de kerk wereldwijd. Geloofsgemeenschappen zijn betrokken op elkaar en
op de parochiekerk. In de parochiekerk zijn ook de geloofsgemeenschappen nadrukkelijk aanwezig:
in mensen die er samen komen, in vrijwilligers die meewerken aan het programma, maar ook
doordat gebeden vanuit de geloofsgemeenschappen meegenomen worden in het gebed van de
parochie.
3.5
Inzet van pastoraal team
Op weg naar de parochie met één parochiekerk en katholieke presentie vanuit de geloofscentra zal
het pastoraal team keuzes moeten maken over de wijze waarop het zijn tijd inzet. Voor het pastoraal
team is de volgende drieslag het uitgangspunt.
De drieslag: Gelovig-Open-Verbindend

Gelovig

Verbindend
dd

Open
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Alle bezigheden en activiteiten van het pastoraal team moeten op een of andere wijze vallen binnen
de driehoek geloof-open-verbindend.
Met ‘gelovig’ bedoelen we dat een activiteit op een of andere wijze een verbinding moet hebben met
het ervaren, beleven, vieren, leren en uitdragen van ons christelijk geloof. Dat betekent dat louter
sociale activiteiten waarbij het geloof geen rol speelt, niet door het team zullen worden geïnitieerd of
georganiseerd.
‘Open’ is een breed begrip. Het pastoraal team bedoelt daarmee dat we open zijn naar de
samenleving, open naar de geloofsgemeenschap, open voor mensen die een beroep doen op
pastorale ondersteuning. ‘Open’ staat in ons idee voor betrokken zijn op de directe omgeving en de
wereld waarin wij leven. Het sluit geen mensen bij voorbaat uit.
Met de term ‘verbindend’ wil het pastoraal team uitdrukken dat we werken aan
gemeenschapsvorming, in eerste instantie de geloofsgemeenschap. Die gemeenschap bestaat uit
individuen en/of groepen die met elkaar verbonden zijn gedragen door het christelijk geloof zoals dat
beleden wordt in de Rooms Katholiek kerk. Daarnaast zijn we verbonden met onze samenleving.
Parochiekerk èn pastorale presentie ontwikkelen
In onze parochie gaat het pastoraal team bouwen aan een parochiekerk die dé kerk is voor
alle parochianen in de parochie. Daarnaast zullen we in de andere geloofscentra de
ontwikkeling van de pastorale presentie bevorderen.
Het pastoraal team zal in het begin van het traject de beschikbare tijd in gelijke delen
gebruiken voor de opbouw van de parochiekerk (50%) en de ondersteuning van de
katholieke presentie (50%).

De drieslag helpt ons als richtlijn in het bepalen van de wenselijkheid van activiteiten.
4 Keuze kerken
Om te komen tot een duurzame vitaliteit van de parochie na 2024 is het niet goed mogelijk om alle
gebouwen zoals die nu in gebruik zijn open te houden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de
financiële achtergronden bij de gemaakte keuzes.
4.1
Nabijheid van mensen
De bevolking in het gebied van de parochie woont verspreid over het platteland en het stedelijke
gebied van en rond Deventer (inclusief Colmschate/Vijfhoek, Diepenveen en Schalkhaar). De
concentratie van mensen in en rond Deventer is het grootst. Uit de meest recente tellingen blijkt dat
er ongeveer 11.000 leden staan ingeschreven bij de geloofsgemeenschappen in het stedelijk gebied
terwijl dat er in de overige locaties samen ongeveer 5.000 zijn. Het aandeel migranten in onze
katholieke kerk wordt steeds groter. Ook is de concentratie van migranten het duidelijks in de stad
Deventer.
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Bij de keuze voor de Broederenkerk als parochiekerk kiest het pastoraal team voor het zwaartepunt
van onze parochie: het stedelijke gebied. Voor de toekomst op korte en langere termijn biedt de plek
met de meeste mensen ook de meeste kansen voor de opbouw van pastoraat.
4.1.1 Broederenkerk
De Broederen is de oudste kerk van de parochie (1337) met een rijke traditie (Minderbroeders, Geert
Groote en de Moderne Devotie), demografisch gezien met de meeste mensen ‘in de buurt’, de
pastorale voorzieningen zijn redelijk en kunnen op korte termijn verbeterd worden, traditie van open
kerk is aanwezig evenals een al bestaand gevarieerd pastoraal aanbod en een flinke groep actieve
vrijwilligers (uit Deventer en wijde omgeving).
De Broederenkerk doet al jaren mee in de oecumene in de stad Deventer. Zo participeert zij in het
StadsHartKerken-overleg met PKN, de geloofsgemeenschap Penninckshuis en de Russisch Orthodoxe
kerk. Daarnaast zijn er contacten met het oecumenische diaconale centrum Meester Geertshuis.
De Broederenkerk is tijdens de restauratie van 2012-2015 grondig onderhanden genomen en
aangepast aan de eisen van de tijd. De kerk is nadrukkelijk compacter ingericht en heeft naast het
‘eucharistische’ gedeelte veel ruimte gekregen voor andere activiteiten zoals andersoortige
vieringen, gebedsvormen en tijdelijke religieuze exposities. Te noemen valt het grote succes van de
grote kerststal in de noordbeuk van de kerk die elk jaar duizenden belangstellenden trekt. Door het
bijplaatsen van stoelen is de capaciteit aan zitplaatsen flexibel. De Broederenkerk deelt in het elan
van de binnenstad. De kerk is op vrijdag en in het weekend vaak open. Ook in de zomer en rond
kerstmis is de kerk vaak geopend en trekt voortdurend bezoekers. De Bidkapel is overdag altijd
geopend en trekt veel mensen die een kaarsje willen opsteken of even de stilte van de kerk zoeken.
Nadelig is de beperkte gratis parkeergelegenheid voor auto’s vlakbij de kerk. Wel is er tijdens de
zondagsvieringen gratis parkeren mogelijk in de nabij gelegen parkeergarage. De parochie betaalt
een kleine vergoeding aan de eigenaar van de parkeergarage voor het gebruik door parochianen.
Tevens is de Broederenkerk goed bereikbaar met het openbaar vervoer zowel bus als trein is op
korte afstand beschikbaar. Door de recente terugkoop van de oude pastorie kan er voorzien worden
in voldoende ruimtes voor allerhande pastorale activiteiten.
4.1.2 Transitie
Door de keuze van de Broederenkerk als parochiekerk betekent dit dat Schalkhaar niet meer het
Eucharistisch centrum is. De transitie van het eucharistisch centrum van Schalkhaar naar de
Broederen vraagt om een zorgvuldig proces om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Dit geldt
overigens natuurlijk ook voor de ‘aansluiting’ van de overige geloofscentra bij de parochiekerk.
We realiseren ons dat het kerkbezoek in Schalkhaar goed was en dat een aantal mensen al een paar
keer van kerk heeft ‘moeten veranderen’.
Ook voor de Broederenkerk zelf en haar geloofsgemeenschap betekent dit veel. De kerk wordt
immers nadrukkelijk de parochiekerk voor en van alle parochianen in de Lebuinusparochie. Zo zal er
een nieuw liturgisch beleid (inclusief korenbeleid) komen om te realiseren dat er mooie en
gevarieerde liturgie zal komen in de Broederenkerk.
De kerk van de H. Willibrordus in Boerhaar blijft als enige naast de parochiekerk weekendliturgie
aanbieden vooralsnog ook na 2024. Daarmee blijft er naast een kerk in de stad ook een kerk op het
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platteland. Het kerkgebouw verkeert in goede staat. Ook is er nog een financiële voorziening die
uitdrukkelijk bestemd is voor het kerkgebouw van Boerhaar. Onderhoud zal voorlopig dus niet ten
laste komen van de overige middelen van de parochie.
5

De financiële onderbouwing

5.1
Kosten van het onderhoud van de gebouwen
Op basis van de adviezen van Monumentenwacht is er voor de jaren 2021 tot en met 2026 door
Boerman Kreek Architecten een meerjarenonderhoudprogramma (MJOP) opgesteld voor de kerken
en de overige opstallen zoals die nu in eigendom zijn van de parochie. In de onderstaande grafiek zijn
de totaal voorziene kosten per locatie samengevat.

Als alle gebouwen in eigendom en in gebruik zouden blijven legt dat een te zware wissel op de
jaarlijkse exploitatie van de parochie. In de tabel is de subsidieregeling instandhouding
rijksmonumentale kerken voor de Broederenkerk, Wijhe, Boskamp en de Boerhaar meegenomen. In
een scenario waarin het MJOP wordt gevolgd gaan de investeringen in de gebouwen die nodig zijn
voor het volledig uitvoeren van het MJOP ten koste van het eigen vermogen dat in 5 jaar tijd met
ongeveer de helft af zal nemen tot ongeveer 3 miljoen euro. Maar zelfs als het groot onderhoud
structureel wordt verwaarloosd zal het in standhouden van alle kerken en de overige gebouwen
vroeger of later zorgen voor een structureel verlies in de jaarlijkse exploitatie vanwege alle
structurele kosten die nodig zijn om dergelijke gebouwen te gebruiken en te beheren.
6
Besluitvorming en fasering
De hierboven beschreven pastorale visie op het functioneren van de parochie in (en na) 2024 wordt
onderschreven door het parochiebestuur.
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Op basis hiervan zijn een aantal besluiten geformuleerd. Hierin wordt ook meegenomen dat:



Zolang een kerkgebouw niet aan de goddelijke eredienst onttrokken is kunnen er geen
profane activiteiten plaatsvinden;
Als het kerkgebouw wel aan de goddelijke eredienst ** onttrokken is kan er geen eucharistie
of andere sacramenten gevierd worden, wel zijn dan de mogelijkheden tot profaan gebruik
volop aanwezig en is er onder bepaalde voorwaarden gelegenheid tot gebedsbijeenkomsten.

** Met onttrekken goddelijke eredienst wordt in deze notitie een aantal onderscheiden stappen
bedoeld waarbij onttrekking goddelijk eredienst de laatste formele fase is. We onderscheiden: niet
meer vieren in het weekend uiterlijk eind 2024, herbestemmingtraject van het kerkgebouw, traject
vervreemding van het kerkgebouw en het formele decreet tot onttrekking aan de goddelijke
eredienst door de bisschop.
Tot slot is tot een fasering besloten waarlangs de gepresenteerde visie uiterlijk 1 januari 2025
gerealiseerd kan worden.
6.1
Besluitvorming
De volgende besluiten zijn genomen en bekrachtigd in de bestuursvergadering van 11 januari 2021
en de bijeenkomst van het pastoraal team op 12 januari 2021:











Op korte termijn zal aan de Aartsbisschop worden verzocht om het Eucharistisch Centrum
per 1 april 2021 te verplaatsen van de Nicolaaskerk in Schalkhaar naar de Broederenkerk in
Deventer en de Broederenkerk aan te wijzen als parochiekerk;
Naast de Broederenkerk blijft binnen de parochie een tweede kerk – de H. Willibrordus in
Boerhaar – open, vooralsnog ook na 2024 waar de weekendliturgie aangeboden zal worden.
In de Willibrordkerk uit Boskamp, de OLV Onbevlekt Ontvangen in Wijhe, de Nicolaaskerken
in Schalkhaar en Lettele zal vanaf 1 januari 2025 geen weekendliturgie meer gehouden
worden. Er zijn dan trajecten ingezet om te komen tot een herbestemming van genoemde
kerkgebouwen leidend tot een voordracht aan de aartsbisschop om de kerkgebouwen aan
de goddelijke eredienst te onttrekken;
Het Titus Brandsma Huis uit Colmschate blijft vooralsnog als multifunctioneel centrum voor
de parochie beschikbaar maar wordt wel op korte termijn aan de bisschop voorgesteld om
de kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken;
Er wordt in het voorjaar 2021 samen met elk van de geloofscentra en het Titus Brandsma
Huis door het pastoraal team gesproken over de behoefte, de haalbaarheid en de
mogelijkheden om lokale katholieke presentie vorm te blijven geven. Dit traject is er ook op
gericht om duidelijk te krijgen welke faciliteiten (in bijvoorbeeld de vorm van gebouwen)
hiervoor nodig zullen zijn;
Op zondagochtend zijn er vanaf 1 januari 2025 alleen activiteiten in de parochiekerk; in een
tweede kerk – de H. Willibrordus te Boerhaar – zal de weekendliturgie aangeboden worden;
Investeringen voor meerjarenonderhoud (groot onderhoud) aan het kerkgebouw zullen
vanaf 1 januari 2021 niet meer gedaan worden behalve in de parochiekerk en de
Willibrorduskerk in Boerhaar. Om alle kerkgebouwen de komende jaren te kunnen
gebruiken, blijft dagelijks onderhoud mogelijk. Indien een gebouw niet meer aan
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veiligheidseisen voldoet (bijvoorbeeld door het niet meer uitvoeren van groot onderhoud)
zal het worden gesloten.
Er zal in de tussenfase een traject ingegaan worden om te komen tot herbestemming van de
kerkgebouwen.

6.2
Fasering
We kiezen ervoor om de besluiten niet allemaal tegelijk en op de korte termijn te realiseren omdat
we een zorgvuldig traject ingaan ook om de geloofscentra te laten wennen aan de nieuwe situatie
van kerkelijke presentie.
6.2.1 Fase 1: Verplaatsing Eucharistisch Centrum in 2021
Op korte termijn zal bij de Aartsbisschop het verzoek worden ingediend om het eucharistisch
centrum naar de Broederenkerk te verplaatsen per 1 april 2021. Een dergelijke verplaatsing vraagt
aandacht voor onder andere de volgende zaken:




de programmering van de vieringen en de daarbij benodigde koren (vooruitlopend op het
versoepelen van de Corona-maatregelen);
het concreet invullen van de visie die is geschetst in hoofdstuk 3 van deze notitie;
afspraken vastleggen over gratis parkeren in de directe omgeving van de Broederenkerk.

6.2.2 Fase 2: Geloofscentra tot en met 2024
Er wordt gestart met het inventariseren van de behoefte, de haalbaarheid en de mogelijkheden om
lokale katholieke presentie vorm te blijven geven in elk van de geloofsgemeenschappen.
Voor de periode 2021 – 2022 wordt in deze notitie een voorstel gepresenteerd over de frequentie
van de weekendvieringen in alle geloofscentra.
In overleg met de coördinatoren zal een tijdpad afgesproken worden per geloofscentrum waarin de
afbouw van de zondagsvieringen wordt vastgelegd voor de periode 2023-2024. Het pastoraal team
zal -behalve bij de parochiekerk doch verder parochie breed- nog een beperkt aantal vieringen per
maand voor zijn rekening kunnen nemen. Daarnaast kunnen vanuit de geloofsgemeenschap zelf
enkele gebedsvieringen worden gehouden.
Voor het Titus Brandsma Huis zal een apart traject voor onttrekking aan de goddelijke eredienst
worden gevolgd in het kader van het huidige en toekomstige gebruik van het gebouw.
Voor de Willibrordkerk uit Boskamp, de OLV Onbevlekt Ontvangen uit Wijhe, de Nicolaaskerken uit
Schalkhaar en Lettele zal er een apart traject ingegaan worden inzake herbestemming
kerkgebouwen.
6.2.3 Fase 3: Vanaf 2025
Vanaf 1 januari 2025 zijn er alleen zondagsvieringen in de parochiekerk en in de Willibrorduskerk in
Boerhaar. Aan de Aartsbisschop zal worden voorgedragen om uiterlijk per 1 januari 2025 de
Willibrorduskerk uit Boskamp, de Nicolaaskerken in Schalkhaar en Lettele, O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen in Wijhe te onttrekken aan de goddelijke eredienst. Wel is er voor elk geloofscentrum een
programma van kerkelijke presentie ontwikkeld. Op basis van het onderzoek naar de lokale behoefte
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en mogelijkheden zal te zijner tijd worden besloten welke faciliteiten (in de vorm van gebouwen) er
op elk van deze locaties in stand zullen blijven, dan wel nieuw worden aangeboden.

Nawoord
De pastorale visie en de daarbij passende besluiten hebben verstrekkende gevolgen. Kerkgebouwen
waarin vele generaties het geloof hebben gevierd worden afgestoten. Kerken waarin mensen
gedoopt zijn, hun huwelijk hebben gevierd, hun dierbaren hebben uitgevaren, waarin soms meer dan
een eeuw lang de Eucharistie gevierd is, Kerstmis en Pasen velen samenbrachten. Deze kerken zijn
over een paar jaar geen kerkgebouw meer in de eigenlijke zin van het woord. Kerken waarvoor vele
generaties van vrijwilligers zich met hart en ziel hebben ingezet en nu nog inzetten, sluiten straks hun
deuren. Parochiebestuur en pastoraal team nemen deze besluiten met pijn in het hart. We beseffen
dat we juist de kerkgangers die wel trouw zijn gebleven daarmee raken. Tegelijk vinden we de visie
en de besluiten onontkoombaar, juist omdat we geloven in de kracht van onze boodschap. We
zetten deze stappen omdat we voor de toekomst katholiek geloven in onze parochie en regio willen
blijven behouden. Daarom willen we pastoraat opbouwen in de parochiekerk en de plaatselijke
aanwezigheid als kerk de ruimte geven in de katholieke presentie rond de geloofscentra. De kerk
gesticht door Jezus Christus heeft een geschiedenis van bijna 2.000 jaar, de heilige Lebuinus bracht
het geloof ruim 1.250 jaar geleden naar onze streken, veel van onze kerken staan er ruim 100 jaar.
Wij geloven dat de Blijde Boodschap zal blijven klinken in Zuidwest-Salland. Op een andere manier,
met minder kerkgebouwen, maar met onverminderde kracht.
Het veranderingsproces zal veel inzet vergen van ons allemaal, maar ook vragen om tijd en aandacht
voor de pijn en verdriet die het onvermijdelijk met zich meebrengt. We mogen daarbij vertrouwen
op de aanwezigheid van Hem in wiens Naam wij kerk zijn: “Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen…”
(Matteüs 28,20).

Pastoraalteam en bestuur H. Lebuinusparochie
Salland, 18 januari 2021
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