Geloven doe je samen

Samen op zondag de Eucharistie vieren is een
belangrijk onderdeel van het geloof. Ook in de
toekomst blijft dat gegarandeerd. Niet meer altijd in het eigen dorp, maar wel in het Eucharistisch Centrum in Zevenaar.
Naast de Eucharistieviering zijn er andere manieren om samen het geloof te belijden en te beleven. Ook zonder het vertrouwde kerkgebouw
kunnen we de lokale geloofsgemeenschap levend houden. Het pastoraal team gaat de komende jaren samen met vrijwilligers en parochianen per dorp op zoek naar nieuwe vormen en
initiatieven.

Oud en jong

Waar we tijd en geld voor kerkgebouwen afbouwen, kunnen we meer investeren in mensen. De
pastorale zorg voor ouderen blijft. Daarnaast
schenken we extra aandacht aan jeugd en jongeren. Drie van onze vrijwilligers volgen daartoe
een opleiding in jongerenwerk. Zo werken we
aan een vitale gemeenschap. Samen!

Zichtbaar en bezielend

Kleine lokale verbanden van betrokken gelovigen die elkaar ontmoeten en inspireren. Zichtbaar en bezielend voor anderen, verrijkend voor
elkaar. We gaan ook actief op zoek naar hoe je
als geloofsgemeenschap kunt aansluiten bij lokale initiatieven en verenigingen. Zo draagt de
kerk bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid
in dorpen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectgroep
via toekomst@rkliemers.nl of 0316 - 52 34 68
Postadres: Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar
www.rkwillibrordus.nl

INFORMATIE
Onttrekking aan de eredienst en herbestemming
kerkgebouwen Parochie Sint Willibrordus

Geloof als basis

‘De menigte die het geloof had aangenomen,
was één van hart en één van ziel (…) Met kracht
en klem legden de apostelen getuigenis af van
de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade
rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen (…).’ (Handelingen 4, 32-34)

Parochie Sint Willibrordus
Medio 2019 zijn er:
-

Na Jezus’ afscheid van het aardse leven stopte
het geloof niet. Integendeel, het bloeide juist
op. De apostelen trokken rond om te getuigen
en mensen vonden elkaar in een gedeeld verhaal. Een kerkgebouw om samen hun geloof te
belijden, was er nog niet. Dat stond de bloei van
een geloofsgemeenschap niet in de weg.

Bovendien:

Niet het gebouw, maar het geloof is immers de
basis. Mensen maken samen een gemeenschap
waarin ze zorgen voor elkaar en in de dagelijkse
omgang hun geloof tot uiting brengen.

- sterke afname deelname aan sacramenten
- groot oplopend exploitatietekort
- oplopende kosten achterstallig onderhoud
Huidige situatie

Een vitale parochie

Geloof en samenleving zijn in verandering.
De tijd van volle kerken en elk dorp een eigen
pastoor is voorbij. Bovendien is de Liemers grotendeels een krimpregio: het platteland wordt
leger en de bevolking vergrijst.
Het in stand houden en onderhouden van de
dertien kerklocaties kost te veel geld: jaarlijks
kent de parochie een groot oplopend exploitatietekort. Het bisdom ondersteunt het in stand
houden van alle kerkgebouwen om die reden
niet meer. Het vergt bovendien veel energie van
vrijwilligers en het pastoraal team.
Dat geld en die energie besteden we liever aan
lokale gemeenschapsvorming en pastorale zorg.
Om vitaal te blijven moeten we als parochie ingrijpende keuzes maken. Daarom heeft het parochiebestuur de moeilijke beslissing genomen
om kerkgebouwen te gaan sluiten.
De komende drie jaar gaan negen van de dertien kerkgebouwen dicht. Na drie jaar kijken we
of het nodig is om nog drie kerken te sluiten.
De H. Andreaskerk in Zevenaar blijft het Eucharistisch Centrum van onze parochie. Het is de
plek waar parochianen elke zondag terecht kunnen voor de Eucharistieviering.

13 geloofsgemeenschappen
13 kerkgebouwen
37.000 parochianen
1 pastoor
2 pastoraal werkers
1.500 vrijwilligers
gemiddeld 450 kerkgangers per weekend

Welke kerken gaan dicht?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sint Franciscuskerk te Babberich
Sint Martinuskerk te Giesbeek
Heilige Andreaskerk te Groessen
Sint Martinuskerk te Herwen
Heilig Antonius Abtkerk te Loo
Sint Martinuskerk te Oud-Zevenaar
Heilige Martinuskerk te Pannerden
Heilige Gerardus Majellakerk te Spijk
Sint Werenfriduskerk te Westervoort

Gele bolletjes: geloven gaat door.

Vanaf 2021 verzorgt het pastoraal team geen
reguliere weekendvieringen meer in de negen
kerkgebouwen. Maar zolang een kerkgebouw
nog niet is gesloten, blijven hier specifieke vieringen mogelijk, zoals een uitvaart, huwelijk,
huwelijksjubileum, schoolviering of schuttersviering. Pas met de overdracht aan een nieuwe
eigenaar vervalt die mogelijkheid. Dat moment
zal per plaats verschillen.

Begraven in eigen woonplaats

Na drie jaar bekijken we of het nodig is ook de
volgende kerken te sluiten:
•
Sint Martinuskerk te Doesburg
•
Heilige Remigiuskerk te Duiven
•
Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen
kerk te Lobith.

Zolang het kerkgebouw in uw woonplaats nog
niet is overgedragen, kunnen hier uitvaartsdiensten plaatsvinden. De parochiële kerkhoven blijven eigendom van de Willibrordusparochie. Iedereen kan dus in de eigen woonplaats
begraven worden.

Een passende bestemming

Tijdsplanning

Een kerkgebouw is vaak een kenmerkende en
dierbare plek in een dorp. De herbestemming
hiervan geschiedt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het parochiebestuur en
pastoraal team gaan zoveel mogelijk op zoek
naar een passende bestemming voor de negen
kerken. Diverse van de te sluiten kerkgebouwen
zijn rijksmonument. Ze zullen wellicht behouden
blijven als beeldbepalend element in het dorp.

Woensdag 3 juli 2019
informatie voor locatieraden
September
Nader overleg met locatieraden
Oktober
informatieavonden per locatie
November
Hoorzittingen per locatie
Vervolgens
Nadere invulling van de plannen voor 		
herbestemming van de kerkgebouwen

Meer weten?

toekomst@rkliemers.nl

Voor actuele informatie
www.rkwillibrordus.nl

