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Onderwerp: Toekomst kerkgebouwen Z. Titus Brandsma Parochie

Beste parochiaan,

De afgelopen jaren is er in kerkelijk Nederland en dus ook in onze Titus Brandsmaparochie veel

veranderd. Minder kerkelijke betrokkenheid, teruglopend kerkbezoek en een steeds kleiner pastoraal team

maken het daatom nodig maatregelen te nemen om het voortbestaan vafl oflze parochie te waarborgen.

Een aantal maatregelen is al genomen, zoalstet terugbrengen van het aantal zondagsvieringen en het
vaststellen van een nieuw korenbeleid. In de"afgelopen periode bent u hierover geïnformeerd via ons

parochieblad TitusBreed.

In de toekomst kunnen we echter niet meer al onze 10 kerken bJijven bedienen; financieel niet én

pastonal niet. Een werkgroep bestaande uit bestuursleden en vertegenwoordigers van de lokale

geloofsgemeenschappen heeft daarom nagedacht over de toekomst vafl oflze parochie. Daarblj stond de

toekomst van de kerkgebouwen voor de komende tten jaar cenffaal. De werkgroep heeft een advies

uitgebracht, dat door het parochiebestuur is overgenomen. In de Pinkstereditie van TitusBreed heeft u
kunnen lezen dat we onze kerkgebouwen hebben onderverdeeld in categorieën, te weten afbouwkerken,
nevenkerken, co-centra en het Eucharistisch Centrum.

Bii de aanloop nar dit advies is kritisch gekeken naar de geloofsgemeenschappen en hun
levensvatbaarheid. De vital-iteit van een geloofsgemeenschap is een belangrijke voorwaarde. Daarvan is
sprake als er diverse activiteiten worden georganiseerd met een goede deelname, wanneer er voldoende
vrijwilligerskader is en als er bettokkenheid is bij liturgische, diaconale en catechetische activiteiten.

Daamaast is naar een aantal andere criteria gekeken, zoals de geografische spreiding van de gebouwen, de

Iiggi"g van het kerkgebouw (bijvoorbeeld op een zichtpunt), openstelling voor gebed of bezichtiging,
nevenfuncties (zoals bedevaartoord), aantal kerkgangers en verwachte afname (of groei) daawan, de

opbrengst van de kerkbalans en de onderhoudskosten van eeÍr kerkgebouw.

Concreet betekent dit het volgende:

De kerken van Doorwerth en Heelsum zullen binnen t'wee jaar gesloten worden. Het kerkgebouw vaÍl
Lunteren zal naar verwachting over een periode van dde totvijf jaar gesloten worden (afbouwkerken).

Op langere termijn vtezefl wij dat wij van meer kerken afstand zullen moeten doen. Op basis van de stand

van zaken op dat moment zal ovet ongeveer drie jaat een beslissing genomen worden t.a.v. de kerken in
Oosterbeek, Renkum en Rhenen (nevenkerken).
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