PIJLER
De Geest Des Heren maakt ook in Utrecht een
nieuw begin. Dat vierden we met Pinksteren, de
geest die soepel maakt wat stroef is, die verwarmt
wie koud is, die bezielt wie zonder hoop is. Vorig
jaar met Pinksteren zetten we de eerste stappen in
het proces van samengaan, nu zijn we
bezig belangrijke stappen te zetten.
In deze nieuwsbrief staan we uitgebreid stil bij
- het pastoraal plan van het pastoraal team
- de discussie over de toekomst van de gebouwen
- de communicatie: het nieuwe parochieblad en de
voorberdeiding voor een gezamenlijke website

PASTORAAL PLAN: BETEKENISVOL IN
DE STAD.
Het pastoraal plan ziet het fundament van onze gemeenschap in
de ontmoeting met en de navolging van Christus. Het verhaal
van de Emmausgangers is het sleutelverhaal van het plan: in de
ontmoeting met Christus en in het met hem vieren van de maaltijd
ligt de kern van onze gemeenschap. Op de weg van ons
parochieleven wandelt hij met ons mee en verklaart hij voor ons
de schriften.
Vandaaruit zetten we ons in voor gerechtigheid en vrede in de
stad, hebben we oog voor de kwetsbare mensen en de armen en
zijn we gastvrij. Dat is de concrete invulling van navolging. We
dragen bij aan een duurzame schepping .
Verdieping van ons geloof is een voortdurende opdracht, zonder
een voortdurende bezinning op ons geloof in de stad van
vandaag kunnen we dat geloof niet uitdragen. In
geloofsgesprekken, lezingen en debatten laten we zien wat
geloven betekent. Die gesprekken voeren we met elkaar maar
ook met andersdenkenden binnen en buiten de christelijke
kerken. Uitdragen van ons geloof betekent ook dat we ons
moeten laten zien: we moeten evenementen (Culturele

zondagen) benutten om de betekenis van ons geloof voor Utrecht
en de Utrechters te laten zien.
We moetenn ons realiseren dat de nieuwe generatie een heel
ander kerkbeeld heeft en hele andere verwachtingen dan de
vorige generaties(s). Dat betekent ook dat we nieuwe vormen van
ontmoeting moeten organiseren.
In het pastoraal plan wordt ingezet op een concentratie van de
sacramentele vieringen en de liturgische kwaliteit in (naar
verwachting twee) stadskerken, waar we de traditie van onze
katholieke liturgie hoog houden. In pastorale steunpounten in de
wijken en in huiskerken ontwikkelen we nieuwe vormen om ons
geloof te delen en te voeden.

GEBOUWENPLAN: STADSKERKEN EN
PASTORALE STEUNPUNTEN
De besturen willen komen tot een samenhangende visie op de
toekomst van de kerkgebouwen in de stad. In de afgelopen jaren
zijn in de Ludgerus daarover al besluiten genomen en ook in de
Martinus is inmiddels de Wederkomst des Heren afgestoten.
De besturen verwachten dat er op termijn behoefte is aan twee
kerken als plaatsen voor sacramenten en eredienst. Daarnaast
willen we in de wijken pastorale steunpunten in stand houden
waar de geloofsgemeenschap elkaar kan ontmoeten om in
gebed, catechese en diaconie haar opdracht te vervullen.
In de komende maanden willen we langs drie wegen nagaan of
dit plan juist is en ook realistisch:
- de stichting Kerkelijk waardebeheer doet onderzoek naar alle elf
kerkgebouwen en hun perspectief voor de toekomst
(herbestemming, behoud, verkoop)
- we spreken met parochianen over de toekomst van de
kerkgebouwen in de stad en in hun wijken
- we brengen in kaart wat de verwachtingen zijn omtrent
kerkbezoek, vrijwilligers, vitaliteit van gemeenschappen en
behoeften/mogelijkheden in de wijken.

Eind dit jaar willen de besturen al die gegevens bij elkaar brengen
en op grond daarvan besluiten welke gebouwen we voor de lange
termijn willen behouden als zgn stadskerken. Voor die gebouwen
maken we vervolgens een plan hoe die van ons allemaal worden
door o.a. de organisatie van lectoren, acolieten, koren, organisten
en door te kijken of we kenmerkende elementen uit ander
kerkgebouwen daar een plaats kunnen geven.
Voor de gebouwen die niet als stadskerk verder gaan,
onderzoeken we de inrichting van pastorale steunpunten in de
betreffende wijk. Soms kan het bestaande kerkgebouw
ontwikkeld worden samen met andere gebruikers waardoor de
geloofsgemeenschap er kan blijven. Soms zal er een alternatieve
ruimte gezocht moeten worden zoals ook voor de gemeenschap
van de Wederkomst des Heren in Kanaleneiland al is
gerealiseerd. Voorwaarde is wel dat er een financieel
verantwoorde exploitatie ontstaat.
In september zullen we met alle parochianen die dat willen in
gesprek gaan over de pastorale visie op de toekomst en de
toekomst van de gebouwen. Dat doen we op 5 plaatsen in de
stad. In de mededelingenbladen zullen tijden en plaatsen bekend
worden gemaakt.

FINANCIEEL GEZOND OP
TERMIJN??
Omdat kerkgebouwen en het onderhoud daarvan de
grootste post zijn op de begroting, hebben plan voor
de toekomst van de gebouwen een grote impact op
de financiën. Dat geldt zowel voor de kosten als de
baten: ook kerkbijdragen en collecte-inkomsten en
inkomsten uit verhuur lopen dan terug.
De plannen over herbestemming, mede-gebruik en
of verkoop die voor elk van de kerkgebouwen
gemaakt gaan worden, zullen uiteindelijk zichtbaar
maken wat de financiële effecten zijn. Ondertussen
onderzoeken we ook de mogelijkheid voor extra
fondswerving om op die manier ruimte te maken
voor nieuwe pastorale activiteiten.

SLIMMER EN GOEDKOPER
ORGANISEREN
Op twee terreinen onderzoeken we of we het werk van het
centraal secretariaat en de geloofsgemeenschappen in de
locaties slimmer en goedkoper kunnen organiseren:
we onderzoeken de mogelijkheid een algemeen contract te
sluiten voor telefoon, internet en het onderhoud van Windows en
Microsoft 365. Door alle gemeenschappen en locaties in één
contract op te nemen, denken we kosten te besparen, kunnen we
locaties met elkaar doorverbinden en zijn onze
internetprogramma's beter beschermd. Nu de internetcriminaliteit
toeneemt is de bescherming van al onze computers, ook die van
de gemeenschappen, van belang.
We onderzoeken ook de mogelijkheid van een mantelcontract
voor de levering van kaarsen, miswijn en hosties. Daarbij kan
elke gemeenschap zelf blijven bestellen en wordt het ook op elke
locatie afgeleverd, maar door het gezamenlijke contract besparen
profiterenb we van korting en wordt de administratie
eenvoudiger.
Na de zomer zal dit met de stuurgroep besporken worden. Als die
in principe positief is over deze mogelijkheden, zullen we de
vertegenwoordigers van de gemeenschappen bij elkaar halen om
de voorstellen met hen te bespreken.

PAROCHIEBLAD EN ON-LINE
Onder leiding van Adeline Riesselman en Gérard
Martens wordt gewerkt aan een gezamenlijk
parochieblad. Na de zomer zal iedereen een eerste
exemplaar daarvan ontvangen. Omdat er nog geen
nieuwe naam van de gezamenlijke parochie is, zal het
blad verschijnen onder de titel 'Tussentijds: magazine
voor katholiek Utrecht'.
De informatie over de geloofsgemeenschappen zal in
een andere vorm verschijnen: met 13
gemeenschappen is het aanhouden van 1 of 2 eigen
pagina's niet meer goed werkbaar. We gaan de
informatie vooral thermatisch bundelen en uit elke
gemeenschap opnemen wat voor andere
gemeenschappen waardevol en belangrijk is.
Een werkgroep On-line is bezig met de communicatie
in de digitale wereld: website, digitale nieuwsbrief,
misschien een parochie-app of een facebookpagina.
Daarbij gaat het om de digitale communicatie van de
parochie en om die van de geloofsgemeenschappen.
Dat moet op elkaar afgestemd worden en ook in een
samenhangend geheel gebracht worden.
De basis van onze digitale communicatie zal een zgn
Content Management Systeem zijn: een database
waarin alle berichten, artikelen, agenda-informatie en
informatie over de geloofsgemeenschappen zijn
opgenomen. Digitaal wordt die informatie dan
vervolgens gebruikt bij het maken van de website, in
digitale nieuwsbrieven, via Facebook en twitter.
De website zal een 'Mijn parochie' pagina bevatten,
waar elke parochiaan via filters kan aangeven welke
informatie zij of hij wil ontvangen (van een speciale
geloofsgemeenschap, over bepaalde onderwerpen).
Zo krijgt iedereen vanuit het Content Management
Systeem de informatie die zij of hij zoekt.
In de geloofsgemeenschappen blijven mensen zelf
zorg dragen voor de eigen website en voor de
communicatie binnen de eigen gemeenschap.

NU VERDER
Na de zomer zetten we een eerste stap in het samengaan
doordat de besturen samensmelten tot één nieuw bestuur. Dat
bestuur is verantwoordelijk voor de drie afzonderlijke parochies
die nog even blijven bestaan.
In november denken we het gezamenlijk parochiesecretariaat
gerealiseerd te hebben. Dat zal in het pastoraal centrum van de
Aloysius gevestigd worden.
We hopen bij de start van het nieuwe kerkelijk jaar (1e zondag
van de Advent) de website te kunnen lanceren.

