
LUDGERUS ACTUEEL EXTRA 
 
 

Toekomst Ludgerusparochie (2) 
“Niet met stenen maar met mensen” 

 
 

In een vorige Ludgerus Actueel hebben wij u al een visie gegeven over de manier waarop wij 
samen zouden willen werken aan de toekomst van onze parochie. Een visie waarbij mensen 
op de eerste plaats komen. Het bestuur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met het zgn. 
groot pastoraal overleg (pastoresteam en alle pastoraatsgroepen) en ook met de 
locatieraden. Daar zijn een aantal conclusies en besluiten uit voortgevloeid, die wij u nu 
alvast willen voorleggen.  
We staan voor de opdracht om 6 geloofsgemeenschappen, voorheen zelfstandige parochies, 
samen te brengen in een nieuwe parochie. Dat kun je doen met stenen, door kerken te 
sluiten en daarmee mensen bij elkaar “te dwingen”. Je kunt het ook doen met mensen, door 
geloofsgemeenschappen bij elkaar te brengen en daarna samen te kijken, welke stenen 
daarbij het beste aansluiten. Bestuur en pastores van de Ludgerusparochie kiezen voor het 
laatste: met mensen.  
Om de samenwerking tussen diverse gemeenschappen meer vorm te geven is besloten zgn. 
clusters te vormen van gemeenschappen. Binnen die clusters zullen de leden van de 
geloofsgemeenschappen nagaan hoe ze door samenwerking sterker kunnen worden of sterk 
kunnen blijven. Leidraad bij de vorming van de clusters is het draagkrachtonderzoek, dat in 
het voorjaar door Gerard Groener is uitgevoerd (waarin sterke en zwakke punten van elke 
gemeenschap zijn geïnventariseerd). Daarnaast is rekening gehouden met reeds bestaande, 
historische (samenwerkings)verbanden tussen geloofsgemeenschappen en tenslotte met het 
afnemende aantal vrijwilligers, waardoor de overblijvende vrijwilligers steeds zwaarder 
worden belast. Een andere factor is de verminderde beschikbaarheid van pastores (Peter 
van Kessel vertrekt eind 2012). Aan elke cluster is een lid van het pastoresteam toegewezen 
en deze zal ook de samenwerkende pastoraatsgroepen van die clusters aansturen.  
De te vormen clusters zijn: Antonius en Dominicuskerk met George Paimpillil als eerst 
aanspreekbare pastor; Jacobus-, Nicolaas-Monica- en Josephkerk met Gerrit Jan 
Westerveld als eerst aanspreekbare pastor . Pater Elias is voor 50% beschikbaar voor onze 
parochie en zal eerst aanspreekbaar pastor  zijn voor de Rafaelkerk. 
Afgesproken is dat komende seizoen de pastoraatsgroepen nauw gaan samenwerken 
binnen de cluster met betrekking tot de vieringen en alle pastorale activiteiten binnen de 
bovengenoemde clusters. Elke zondag is er voor de viering in een cluster een pastor 
beschikbaar. Een pastor zal niet meer twee vieringen op een zondag doen zodat er na de 
viering voor parochianen ruimschoots tijd is voor een gesprek met de pastor. Tevens is 
afgesproken, dat lokale gemeenschappen in overleg binnen de cluster kijken of invulling van 
overige vieringen binnen een cluster door gastvoorgangers nog haalbaar is en op welke 
momenten er eventueel samen gevierd kan worden, bij gebrek aan gastvoorgangers. Na een 
jaar zullen we evalueren hoe een en ander in de praktijk heeft gewerkt en of er groei is op 
het gebied van samenwerking binnen de cluster en wat de volgende stappen zullen zijn.  
De “stenen” kunnen wij echter niet negeren. Ze drukken zwaar op de financiële huishouding 
van de parochie. Ook daar moeten wij goed naar kijken. Daarom is er onder leiding van Jan 
van Kuik (parochiebestuurder, verantwoordelijk voor gebouwen) een werkgroep gevormd die 
alle aspecten van onze zes kerken onder de loep gaat nemen, zoals actueel kerkbezoek in 
het weekend, aantal deelnemers Kerkbalans, (multifunctionele) gebruik voor de toekomst, 
kostenplaatje (denk aan onderhoud, verwarmingskosten), ligging etc.  
We doen het dus met mensen, niet met stenen. Nadrukkelijk nodigen wij daarom 
parochianen uit om hierover mee te denken en ideeën, kritiek en aanvullingen aan ons te 
melden via het centraal secretariaat.  
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