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Hoogeerwaaoe en weleerwaaree heren,
c-each:e Games en lerer,

0015 februari 2022 sprak k met u over het Voorgenomen besluit herbestemrrirg
kerkgebouwen’ dat het parocHebestui.r var ce H. Pater Daraanparoche op 31 augistus

2021 hac vastgesteld, en ri met begeleidend schjver op 3 septerbr 2021 had aangerekt.

Op 20november2021 stuwde net pastoraa tean van de parochie mi; haar advies ret
betrekking tot de kerkgebouwen.

Mece vanwege cororabeperk ngen konden wij pas mecio ‘eoruari met e kaar spreker over

net voorgenorner bes ut. jammergenoeg kor uw waarnemend pastoor varwege eer
corora-besmettng niet aan onze bespreki”g dee:nemen.
U gaf aan dat de ontwikk&irgen in de neelrame aan het kerke ijk lever sinds de vastswllirg
van het voorgeroren beslu: wzer op voortgaande da rg van het kerKoezoek en van ce
financiële bijdrage door parochianen — ontwikkelingen die we ook zien in de andere
parochies van ons bisdom. Daarmee wordt het belang van keuzes met betrekking tot de
kerkgebouwen onderstreept.

Bij de oprichting van de F-L Pater Damiaanparochie was bestuurlijke en pastorale aandacht

sterk gericht op het parochieleven in de parochiekernen. Ik heb - met waardering - gezien
boe u zich steeds meer verantwoordeli1k bent gaan weten voor de vorming van de éne H.
Pater Damiaanparohie
Uw éne parochie telt naast de parochiekerk nog zeven kerken en één toeristenkerk. Het is

een rijkdom die we danken aan het verleden, toen het geloof in gezin en op scholen nog als
vanzelf’ werd doorgegeven aan nieuwe generaties. Die tijd is voorbij. Nu tellen we veel
kerkgebouwen, maar te weinig gelovigen die er als kerkganger komen en te weinig pastorale
beroepskrachten om ervieringen of diensten in te verzorgen. Dat is een zorg — voor u en
voor ons. Beleidskeuzes om de toekomst in te gaan kunnen enkel vanuit de éne parochie
worden genomen en geïmplementeerd. Ik ben u dankbaar dat u uw taak vanuit dit
pa roch ie pe rs pe ctief ve rvu It.
Ik reakseer me goed — ook vanuit mijn eigen betrokkenheid bi] het vieren van de H. Mis op
zondag in uw parochie — hoe ingrijpend de keuzes zijn voor parochianen. Desalniettemin
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moeten we, om als een gezonde parochie te kunnen functioneren, tot ingrpende keuzes
komen.

Bij mijn reactie op uw voorgenomen gebouwenbesluit heb ik me laten adviseren door de
priesterraad en door de bisdomstaf.
De priesterraad heeft haar advies in twee zittingen besproken en daarbij de nadere
informatie verwerkt die z van u kreeg. Ik hoorde haar waardering voor de documenten en
de zorgvuldige voorbereiding daarvan die u mij heeft aangereikt. De priesterraad is
doordrongen van de noodzaak om verdergaande stappen te zaten, passend hij de noden en
mogelkheden van de Kerk in onze dagen.
Het advies van de priesterraad is besproken in de bisdornstaf, Op basis van beide
besprekingen heb ik mijn visie op het gebouwenbeleid voor uw parochie geformuleerd en
met u besproken. Die visie sLuit aan bij het voorgenomen besluit van het parochiebestuur en
het advies van het pastoraal team en formuleert het perspectief voor uw parochie nog
scherper.

Op de middeilarge term’jr
- overviejaar - zijn e dr e ketgebouwen nodig in uw parochie:

de parochieke’k in Goes. de keek in Zierkzee, en een kerk n de Zak var Zuid-BeveLand. De
weg daa naar toe veloopt in twee stapper:
1) Het is nodig om op de korte termjn - ditaar nog - drie kerkgebouwen te ski ten, te
weter de Orze Jeve Vrouw Onbevlekt Oritvargenkerk ir Harsweeq, de H. Eliguskerkte
Lewedop erGe H. W’ll’brodusKerk in ‘s-Heerennoek
2) Over ore aar maakt u opnieuw een keuze er doetu mij een voorstel voor de kerk
de u op ce middellange termir wilt benojden als kerk van ce H. Pater Damiaarparochie ‘r
de Zak van Zu d Beve and: de Onze Lieve Vrouw Here vaa’tkerk te Ovezande of de H.
Bonac’us.(ek te Kwaderdarre ofde f1. BlasiuskerK te Henkenszand. \a de
bes Jtvormng n eroverworder in het aarslutende jaar de twee andere kerker voor de
eredienst gesloten.

Sluiting van een kerk in een kern betekent niet dat de parochie zich terugtrekt uit deze
kernen. Ik vraag het pastoraal team een flankerend pastoraal beleid te ontwikkelen om de
gelovgen n deze kernen betrokken te houden op het parochieleven, met een aanbod van
ontmoeting, gebed en d’aconale zorg. Het ve’diert aanoeveling om, waar mogelijk, bij de
herbestemr’rg van de ges oten <erker een devotiekapel n te rcb:er ir ce gesloten ker<.

Zowel n de p-iester-aad a S ‘r de bisdomstaf werd opgererkt dat ce erk die de meeste
ui:gaven vaagt - de H. Maria Magdalenaerk ze Gces — op de exploitaUe van de paroche
oltt dukken. Ik real seer me dat. Tegelik ze ik Gat de ceelnare aap net e’keijk leven in en
orc deze <ekgoot en kansrjk s, en dat de paocbie een parochiekerk in Goes nodig heeft.
E liggen ook Kansen om fondsen te werven vocr het orcehoud - minstens var de
buitenkant—van deze kerk, Uit uw eact.e heoo mot: kopmaken dat u zich inspantorn,
ook via de gemeentelijke overheid. Fnarciële mdce en te verwerven voor het behoud er
endernoud van uw Kerkgebouwen. Voor net behoud van de -1. Maria Magdalerakerk zjr
zulke rkomsten roodzakelijk.

Uit uw eerste reactie merkte ik dat u mijn gedachtelijri kunt volgen. We spraken af dat u in uw
parochiebestuur mijn antwoord op uw voorgenomen gebouwenbesluit bespreekt en
verwerkt in het besluit, Vervolgens vraagt u instemming om uw parochianen te informeren
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en te horen over het voorgenomen besluit, Ik heb u toegezegd die instemming snel te geven.
Ik heb verstaan dat ii overweegt om de kerken in Hansweert, Lewedorp en ‘s-F-leerenboek
gefaseerd te sluiten.

Sluiting van kerkgebouwen vraagt motivatie en stimulans van parochianen amin andere
kerken van de parochie deel te nemen aan de zondagsviering. Zij moeten zich daar welkom
voelen en echt kunnen participeren. We vragen gelovigen om daartoe in beweging te komen
— naar de parochie ernaar de zondagsviering toe. In dat kader spraken we over het rouleren
van vieringen op zondag. Ik onderschrijf de noodzaak daartoe: mede vanwege het beperkt
aantal pastorale beroepskrachten wier inzet ook voor andere dan de liturgische taken van
belang is. Ik schetste u een mogelijk roulatieschema. Er zijn ook andere schema’s mogelijk,
die uw pastoor mij kan voorleggen.

Geachte pastoor, leden van het parochiebestuur en leden van het pastoraal team. Ik zie
terug op een constructief gesprek met u. Ik dank u daarvoor, ook voor de zorgvuldige
voorbereiding daarvan. Het gesprek met u geeft mij het vertrouwen dat we de juiste stappen
in beeld hebben, Ik wens u alle goeds bij de nadere uitwerking hiervan. ii mag vertrouwen op
mijn gebed voor u en uw parochie.

Metvriendelijke groet,

F Mgr. dr.j.W.M. Lii
Bisschop van
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