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MARTINUS PATROONHEILIGE VAN
DE NIEUWE PAROCHIE??
De nieuwe parochie krijgt steeds meer gezicht. De
keuze van een naam voor de parochie is daar een
belangrijk onderdeel van. In de vergadering van de
besturen op 13 februari is een voorkeur uitgesproken
om de parochie te vernoemen naar Sint Maarten, de
patroonheilige van de stad. Nu we als parochie een
groot deel van de stad omvatten, wordt die
keuze gezien als voor de hand liggend. Voor onze
medeburgers zal die naam een vanzelfsprekende
reactie en herkenning oproepen.
Deze naam biedt ook een jaarlijks aanknopingspunt om
begin november onszelf extra zichtbaar te maken en
aan te haken bij de groeiende St. Maartens activiteiten
die georganiseerd worden.
Tegelijk beseffen de besturen dat die keuze gevoelig
kan liggen omdat de naam van één van de drie
parochie wordt gekozen. Ze horen daarom graag hoe
mensen in de geloofsgemeenschappen daar tegenaan
kijken en of ze een andere suggestie hebben, liefst met
een argumentatie daarvoor.
Een reactie kan gestuurd worden naar:
rene@renegrotenhuis.nl

BELEID IN DE STEIGERS
De Utrechtse stadssynode is afgerond. Op de
website is het eindrapport met aanbevelingen te
lezen. Op 9 februari werd een parochie-avond voor
de drie parochies belegd om de resultaten van de
stadssynode te bespreken en na te denken over
een gezamenlijk beleid. Het verhaal van de
Emmausgangers vormde de basis van de avond.
Herkennen we ons in het begin van het verhaal als
de leerlingen teleurgesteld op weg gaan naar
Emmaus omdat het gebeuren met Jezus mislukt en
ten einde is? Of herkennen we ons in het
middenstuk van het verhaal als ze met de
vreemdeling oplopen, waarvan ze later zeiden:
brandde ons hart niet in ons toen hij ons de
Schriften uitlegde?
Of herkennen we ons in de vreugde van de
ontmoeting met de verrezen Heer als hij het brood
met hem breekt?
Hoe pakken we de draad op voor de toekomst van
de katholieke gemeenschap in de stad? Wat
kunnen we doen om de vitaliteit van ons geloof uit
te dragen? Wat betekent dat voor ons vieren, onze
verkondiging en onze dienstbaarheid?

TOEKOMST VAN GEBOUWEN OP DE
AGENDA
Het ontwikkelen van beleid kan niet zonder stil te staan bij de
financiële situatie. Het structurele tekort van de parochie laat zich
niet wegwerken zonder pijnlijke beleidskeuzes. Dat heeft
gevolgen voor de gebouwen. Nadat er in de Ludgerus al
besluiten zijn genomen over het afstoten van gebouwen, zal dat
ook in de Martinus en Salvator parochie aan de orde zijn. De
parochiebesturen willen komen tot een gebouwenplan voor de
nieuwe parochie.
De parochiebesturen hebben daarom besloten twee of drie
werkconferenties te organiseren over de toekomst van de
kerkgebouwen. Daarnaast zal een commissie van deskundigen
hierover aan het werk gaan. Dat moet samen leiden tot een plan
voor de toekomst van de gebouwen in de nieuwe parochie.
Belangrijk is daarbij een visie op de alternatieven die we gaan
ontwikkelen voor de wijken waarin bestaande kerkgebouwen niet
gehandhaafd kunnen worden.
De eerste avond is op 9 maart in de Nicolaas-Monica om 19.30
uur. Iedereen is welkom. Er wordt uitgelegd waarom deze
ingrepen onvermijdelijk zijn en we praten over hoe we tot
evenwichtige keuzen en tot goede alternatieven komen.
Graag aanmelden via: rene@renegrotenhuis.nl

MANDAAT GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
In de bestuursvergadering van 13 februari is het mandaat van
geloofsgemeenschappen vastgesteld. Er is vorig jaar in drie
werkconferenties aan gewerkt en in januari hebben de
geloofsgemeenschappen de laatste puntjes op de i gezet.
Het mandaat is geen gedetailleerd handboek, maar geeft de
kaders aan waarbinnen de geloofsgemeenschappen hun eigen
rol kunnen blijven spelen. Het mandaat gaat o.a. over de
pastorale zorg, de diaconie en de financiën zoals die in en vanuit
de geloofsgemeenschap vorm kan krijgen. Parochiebestuur en
pastoraal team zullen waar nodig en mogelijk ondersteuning
bieden.

Het bestuur van de Salvator parochie gaat aan de slag om ook in
de Salvatorparochie te komen tot een groep vrijwilligers die
de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de activiteiten in de
Augustinus en Catharina.

PAROCHIEBESTUUR EN COMMISSIE
GEBOUWEN
De besturen hebben de profielen voor leden van het nieuwe
parochiebestuur vastgesteld. Daarmee gaan we nu aan de slag
om kandidaten te vinden voor het nieuwe bestuur.
Daarnaast komt er een commissie voor het beheer van de
kerkgebouwen die afgestoten zullen (gaan) worden. Op die
manier willen we ervoor zorgen dat het parochiebestuur tijd en
aandacht heeft voor de nieuwe parochie.
De bestuurscommissie wordt ingesteld door het parochiebestuur
en legt verantwoording af aan het parochiebestuur.

COMMUNICATIE
Op 17 januari was er een werkconferentie over
communicatie. In een goede en productieve sfeer is
de basis gelegd voor de communicatie in de toekomst.
Een gezamenlijk parochieblad, een gezamenlijke
digitale nieuwsbrief, mededelingenbladen per
geloofsgemeenschap en een goed digitaal
communicatieplan zijn de belangrijkste pijlers. Daarbij
werd het ontwikkelen van een parochie-app
aanbevolen.
De werkgroep communicatie gaat in februari haar
conclusies en aanbevelingen voor de stuurgroep en
besturen formuleren.

SECRETARIAAT
Met de secretariaten wordt gewerkt aan de korte als
de lange termijn. Voor de korte termijn betekent het
vooral zorgen dat de dingen doorgaan. In dat verband
komen er twee nieuwe gezichten op het secretariaat:
Nol van Beek gaat met ingang van 1 maart van zijn
welverdiende pensioen genieten. Naar verwachting zal
er op 1 maart een opvolgster voor hem zijn.
Op het secretariaat van de Martinus zal een tijdelijke
vervanging komen nu Eugene Verburg zich helemaal
gaat concentreren op het financieel beheer van de drie
parochies. Zijn taken als ambtelijk secretaris worden
overgenomen door Mariëlle de Vries. Zij is nu de
notuliste van het pastoraal team.
Beide zullen deze rol op zich nemen tot het nieuwe
secretariaat van de parochie aan de slag gaat.

PLANNING KOMENDE MAANDEN
De basis voor het samengaan van de parochies begint
steeds steviger te worden:
- de stadssynode is afgerond en de aanbevelingen
daarvan voor het pastoraal beleid liggen op tafel.
- er is een mandaat voor geloofsgemeenschappen.
- de basis gelegd is voor een nieuw bestuur.
- er is structuur en bezetting van het
parochiesecretariaat is bepaald.
- de pijlers voor het communicatiebeleid zijn geslagen.
De komende maanden moeten het pastoraal beleid en
het financieel en gebouwen beleid hun beslag krijgen.
Het belang van deze onderdelen is zo groot dat we
geen haast gaan maken en vooral het zorgvuldig
willen doen. Daarom ie er nu nog geen datum voor het
officiële samengaan vast te stellen. We houden
contact met het aartsbisdom over de voortgang.
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