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Geachte parochianen,
We hebben een bewogen jaar achter ons. Corona heeft het parochieleven bijna tot stilstand
gebracht. Verder heeft het vertrek van pastoor Piet Verhagen en van enkele andere
belangrijke personen tot ingrijpende wijzigingen geleid. Meer dan ooit vraagt de toekomst
van de parochie om onze aandacht en inzet. Omdat informatie over al deze zaken vanwege
Corona niet optimaal kon zijn geven we in deze brief in grote lijnen aan waar we nu staan en
wat er nog staat te gebeuren. Dat doen we met name ook voor parochianen die geen gebruik
kunnen maken van internet en email.
Beperkingen door Corona
De coronamaatregelen hebben het parochieleven ernstig ontregeld. Groepen kunnen niet
meer bij elkaar komen. Bijeenkomsten zijn geschrapt. Sommige vieringen zijn afgelast en het
aantal deelnemers is drastisch beperkt. De parochiejaarvergadering ging niet door.
Informatie werd via Deze Week, per (weekend)mails en via mededelingen fragmentarisch
verschaft. Wel heeft op 15 juli een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin de situatie
van de parochie besproken werd. Ook de komende maanden zal Corona ons leven nog
bepalen en beperken.
Afscheid van pastoor Piet Verhagen, Wilma Moelker en Annelies Bergman
De grootste verandering afgelopen jaar was het afscheid van pastoor Piet Verhagen.
Vanwege zijn gezondheid heeft hij in het voorjaar aan de bisschop zijn ontslag als pastoor
van onze parochie aangeboden. Deken Van Rens en kapelaan Van der Wegen hebben de
weekendvieringen van hem overgenomen.
Parochie-assistente Wilma Moelker viel in het voorjaar uit na een ongeval met een
beenbreuk. De revalidatie duurde langer dan gehoopt. Inmiddels is zij verhuisd en zal zij in
de parochie van haar nieuwe woonplaats aan de slag gaan.
Annelies Bergman, onze vaste gastvrouw in het parochiecentrum, is per 1 januari 2021
gestopt met haar werk. Het parochiecentrum blijft open, vooralsnog van 10.00 tot 12.00 uur
op woensdag met de parochiecentrumvrijwilligers en op dinsdag en vrijdag met Miryan
Riswick, die zo voor de nodige continuïteit zorgt.
We zijn de mensen, van wie we afscheid hebben moeten nemen, dankbaar voor wat ze voor
de parochie betekend hebben. Zodra Corona het toelaat willen we daar nog samen vorm aan
geven.
Pastoraal werker Elly Bus moest de laatste twee maanden van het jaar verstek laten gaan
vanwege een operatie en de noodzakelijke revalidatie. Gelukkig kon zij op afstand nog meedenken en per 1 januari heeft zij haar werkzaamheden hervat.
Nieuwe pastoor Rob Merkx
De taken van deken Van Rens voor onze parochie werden na zijn vertrek overgenomen door
zijn opvolger Rob Merkx. Per 11 oktober is hij formeel tot pastoor van onze parochie
benoemd. Hij wordt bijgestaan door kapelaan Ranil Weerawarna, die in mei in Sri Lanka tot
priester wordt gewijd.
Wat betreft de vieringen volgt de pastoor het beleid van de bisschoppen. Dat betekent
enkele veranderingen in de eucharistievieringen. De preek is voorbehouden aan de priestervoorganger. Woord- en communievieringen vinden enkel plaats in noodgevallen. Wel zullen
er voortaan woord- en gebedsdiensten plaatsvinden met lekenvoorgangers.
De nieuwe pastoor en kapelaan zijn druk bezet. Op hen rust de zorg voor bijna alle
parochies in Sittard. Om hen, maar ook onze lekenvoorgangers niet te zwaar te belasten is
afgesproken om per weekend één viering te houden en wel op zondagmorgen om 11.00 uur.
De ene week is het een eucharistieviering en de andere week een woord- en gebedsdienst.
De zaterdagavondviering vervalt.

Zorgelijke financiële situatie
De financiële situatie van de parochie is zorgelijk. Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 juli
is daar over gesproken. Sinds enkele jaren is er een tekort en teren we in op de reserves.
Acties om de inkomsten te vermeerderen hebben weinig resultaat gehad. Een structurele
vermeerdering van inkomsten is niet te verwachten. Door overlijden slinkt het aantal
parochianen en krimpt de kerkbijdrage. Voor het voortbestaan van de parochie is evenwel
een sluitende begroting noodzakelijk. Bekeken wordt hoe er bezuinigd kan en moet worden.
Met het bisdom vindt overleg plaats over het verhuren of verkopen van het parochiehuis en
de pastorie.
Ook de Stichting Pastorale Dienstverlening ziet de inkomsten dalen. Dat heeft geresulteerd
in het verminderen van het aantal uren van de pastoraal werker Elly Bus van 18 uur naar 12
uur per week in 2021.
Toewerken naar een federatie
Bijna alle parochies kampen tegenwoordig met vergrijzing, krimp, financiële problemen en
een tekort aan priesters. Reden voor het bisdom om meer vaart te zetten achter de
samenwerking van parochies en van schaalvergroting. Dat proces is al jaren gaande, met
wisselend resultaat. In de ‘Beleidsbrief 2020: Naar missionaire geloofsgemeenschappen’
spreekt bisschop Smeets de verwachting uit dat op 31 december 2021 alle parochies deel
zullen uitmaken van een parochiefederatie. In Sittard moet nog veel werk verzet worden. Wat
dit voor onze parochie gaat betekenen is nog niet duidelijk. In de loop van het jaar zullen
daar gesprekken over plaatsvinden. Het streven van het kerkbestuur is om binnen de
federatie de jarenlange beleefde eigenheid te bewaren en zo ook invulling te geven aan de
visie van de bisschop op federatie als ‘een gemeenschap van gemeenschappen’.
Door SPD ontwikkelde visie op de toekomst van de parochie
Naar aanleiding van het teruglopen van inkomsten is ook binnen de Stichting Pastorale
Dienstverlening nagedacht over de toekomst van de parochie. Dat heeft geresulteerd in de
documenten “Visiedocument doorontwikkeling van kerkgebouw en parochiegemeenschap
Christus’ Hemelvaart / H. Joseph” en “De route naar de toekomst”. Deze documenten zijn
enkele malen met het kerkbestuur besproken. De komende tijd willen SPD en Kerkbestuur
het samen verder uitwerken en zullen de parochianen er over geïnformeerd worden.
Communicatie
Zodra Corona het toelaat wil het Kerkbestuur bijeenkomsten houden om met u van
gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de parochie. Zolang dat nog niet kan zal
informatie gegeven worden via mededelingen, per email en in ‘Deze Week’, dat voortaan
'Deze Maand' heet vanwege het nog maar maandelijks verschijnen van het blad.
De ‘Beleidsbrief 2020: Naar missionaire geloofsgemeenschappen’ van bisschop Smeets
staat op de website van het bisdom: www.bisdom-roermond/Bisschop-Smeets-schrijftBeleidsbrief-2020. De brief kan ook opgevraagd worden bij het parochiecentrum.
De twee documenten van de SPD zijn te vinden op de website van de parochie onder de
knop SPD: www.vrangendael.nl/spd.htm.
Met vriendelijke groeten,
Kerkbestuur en Pastoraatgroep

