
	

	

Geachte monseigneur, 
 
Een drietal weken geleden hebben we kennis genomen van het 
persbericht van het Bisdom waarin aangekondigd werd dat er op 
het Bisdom een grootschalige reorganisatie zal worden doorgevoerd 
waarbij o.a. de afdelingen die zich met pastorale taken 
bezighouden, zullen worden opgeheven.  
 
U heeft gezegd de kerk van de toekomst vooral te zien als een 
gemeenschap van lokale gemeenschappen, waarbij het bisdom op 
de achtergrond ondersteunend aanwezig is. De belangrijkste 
opdracht op het gebied van verkondigen, vieren en dienen ligt dan 
–onder leiding van de bisschop– vooral in de parochies. 
 
Alhoewel een reorganisatie -gelet op de financiële situatie van het 
Bisdom- te verwachten was, hebben veel mensen n.a.v. 
voornoemd persbericht hun zorgen geuit omtrent de toekomst. 
 
Om de zorgen, maar ook juist de mogelijkheden voor de toekomst, 
inzichtelijk te krijgen is er een enquête online gebracht.1  
De uitkomst van deze enquête lichten wij graag in een persoonlijk 
gesprek met u toe. 
 
Namens allen die deze brief ondertekend hebben willen wij thans –
wat betreft activiteiten- al graag het volgende bij u onder de 
aandacht brengen.  
 
Daarbij wordt opgemerkt dat het niet om de organisatie van 
activiteiten ‘an sich’ gaat, maar om mogelijkheden tot 
geloofsverdieping, geloofsopbouw en opbouw van onze 
geloofsgemeenschap. Er is niet alleen behoefte aan herbezinning 
omtrent (de organisatie van) activiteiten, maar ook het 
achterliggende doel daarvan. Dat de activiteiten ons mogen helpen 
dichter bij Christus te mogen komen. 
 
De kerk in Limburg mag dan misschien wel –zoals in de rest van 
Nederland- krimpen, maar mag niet vervallen tot op zichzelf 
staande kleine eilandjes.  
 
Hoofdpunten uit de uitslag van de enquête: 
1. Er is behoefte aan activiteiten die breder zijn dan “enkel” in de 

parochie of het dekenaat; 
2. Er dient meer en beter samengewerkt te worden2; 

																																																								
1 De enquête is hier te raadplegen: https://forms.gle/fqFjRsy2JE6CSLcW8 
2 Helaas lijkt het er vaak op dan in veel parochies angstvallig vastgehouden wordt 
aan het kleine beetje dat nog in eigen parochie resteert, i.p.v. samen met andere 
parochies/op dekenaal niveau iets op te bouwen. 



	

	

3. Er is (en blijft) een groot aantal mensen die zich (ook) in de 
toekomst willen (blijven) inzetten voor activiteiten binnen ons 
Bisdom3; 

4. Er is echter behoefte aan een duidelijke visie, aansturing, 
coördinatie en bovenal ook vorming op centraal niveau; 

5. Activiteiten alleen zijn niet het antwoord; de parochies –zowel 
priesters, diakens maar ook parochianen- dienen levende 
gemeenschappen te zijn/worden waarin het geloof en de 
sacramenten werkelijk beleefd worden; 

6. De kerk van de toekomst ligt grotendeels in de handen van 
(jonge) ouders. Voor deze doelgroep wordt er helaas 
momenteel al vrijwel niets aangeboden. Indien (jonge) ouders 
ondersteund worden in hun roeping als man/vrouw én ouders, 
en daarbij hun eigen geloof kunnen verdiepen, zijn zij eerder in 
de gelegenheid het geloof ook weer door te (kunnen) geven 
aan de volgende generatie. Voor deze (doel)groep dient dus 
extra aandacht te zijn. 

 
Helaas is uit de afgelopen decennia gebleken dat de parochies (en 
dekenaten) “alleen” niet in staat zijn de pastorale ondersteuning en 
activiteiten te bieden waar behoefte aan is. Daarom doen wij een 
beroep op u om in gebed te overwegen op welke manier hierin in de 
toekomst ondersteuning vanuit het bisdom gegeven kan worden. 
 
Weet u verzekerd van ons gebed voor u als bisschop, het bisdom 
Roermond en allen die daarbinnen werkzaam zijn, en onze 
wereldwijde geloofsgemeenschap als geheel. 
 
Namens alle ondertekenaars. 
 

																																																								
3 De meeste mensen geven hierbij de voorkeur aan een uitvoerende rol. Het 
aantal mensen dan iets wil (en kan!) organiseren en hiertoe ook het initiatief 
neemt is uitermate beperkt. 


