Werkwinkel: de toekomst van katholieke kerk en gemeenschap zijn met elkaar verbonden
Door: Ronald Cornelissen, Vicaris voor Overijssel en Eddy Oude Wesselink, consulent KCWO
Opening met een verhaal over hoe een parochie ontstond met de middelen die bij elkaar gebracht
werden en dat we ons nu moeten inspannen om het goede uit het verleden te kunnen behouden.
Vitaliteit
De stand van zaken wordt als volgt verwoord:
Hoe vitaal is uw geloofsgemeenschap? Het is nu moeizaam, we moeten nu in actie komen en
plannen maken. Het begint te dringen, we moeten nieuwe impulsen geven.
Hoe ver bent u op de weg naar een vitale gemeenschap? We zijn net begonnen met het maken van
de eerste plannen of er is een eerste plan, we zijn actief.
Criteria voor een vitale gemeenschap:
Wat zijn belangrijke veranderingen met betrekking tot vitaliteit:
1.
Vrijwilligerswerk: doe je omdat het iets toevoegt aan je dagelijks leven, levensloop.
2.
Financiële situatie: mensen betalen steeds meer voor diensten die ze afnemen.
3.
Kerkbezoek: er komen meer mensen als er meer toegevoegde waarde is
4.
Is de kerk aanwezig en zichtbaar voor degenen die aandacht nodig hebben. Wat voegt de
kerk toe aan het dagelijks leven?
5.
Hoe is de aanwas: het aantal dopen – eerste communie en vormsel, hoe ziet de toekomst
eruit?
6.
Zijn er nieuwe activiteiten: cultureel, zingeving, spiritualiteit, …
Hoe vergroot je vitaliteit?
Er is geen algemeen antwoord: het hangt af van de motivatie van de betrokken vrijwilligers en
andere katholieken. Waarvoor ben je gemotiveerd, wat wordt belangrijk gevonden? Alleen de acties
op de thema’s die belangrijk worden gevonden voegen iets toen.
Vicaris Cornelissen noemde een aantal initiatieven zoals ‘Het huis van spiritualiteit’ in Ootmarsum.
Hij pleit ook vooral voor samenwerking. Kijken met een bredere blik dan enkel te kijken naar de eigen
situatie. Mogelijkheden voor de toekomst liggen in de bereidheid tot afstemmen en samenwerken,
niet enkel organisatorisch, ook als gelovige gemeenschappen.
 Vieringen met vrijwilligers en met inhoud en liederen met diepere betekenis bv. Top 2000
 Verbondenheid met de grote wereldkerk en wereldproblemen, diaconie dichtbij en verder weg
 Maak de gemeenschap bewust van eigen verantwoordelijkheid
 Oecumenisch: aansluiting zoeken in samenwerking in RKK en PKN-gebouwen.
Communicatie
Een vitale gemeenschap heeft de interne en externe communicatie op orde. En werkt met de
signalen die binnen komen. Deze signalen maken of houden je vitaal. Je wordt uitgedaagd in te gaan
op de vragen van deze tijd.
Van de aanwezigen kwamen veel vragen over het financieel gezond exploiteren van kerkgebouwen:
 Ruimte voor mogelijkheden, ruim en passend, bijvoorbeeld door opdelen van de kerk in een
sacraal deel en een deel voor multifunctioneel gebruik dat opgenomen is in een lokaal netwerk.
 Er is veel creativiteit nodig zijn om eenheid en inhoud van de kerk te vitaliseren. Mensen willen
vernieuwen maar ervaren tegenwerking.
De vicaris geeft de (smalle) marges aan die er zijn voor voor multifunctioneel gebruik en het opdelen
van de grote ruimtes. Maak de gemeenschap bewust van de verantwoordelijkheid voor het behoud
van het kerkgebouw. Verhuur voor is vaak niet voldoende is voor instandhouding. Waak voor
tijdelijke oplossingen die grote investeringen vragen.
Hoe kunnen we met de huidige beperkende regelgeving de krimp overleven? Dit wordt als uitdaging
neergelegd bij de aanwezigen: aan hun creativiteit en inventiviteit overgelaten. We verwachten méér
ruimte en steun van Parochiebestuur en Aartsbisdom (applaus).

