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‘ONZE GEMEENSCHAPSZIN BRENGT ONS SAMEN’ 

Na onze laatste Nieuwsbrief van Winter 2013-2014 zijn wij begonnen met de 
voorbereiding van de tien buurtbijeenkomsten. Inmiddels zijn die gehouden en 
mogen we terugzien op een positief resultaat. Want ons cultureel erfgoed in de kern 
van Deurningen, te weten ons kerkgebouw en toren, maar daarnaast het veilig stellen 
van onze gemeenschapszin naar de toekomst heeft een ieder hoog in het vaandel. 

Aan de buurtbijeenkomsten is deel genomen door 112 mensen. In een open en heel  
opbouwend overleg bleek de grote betrokkenheid bij onze gemeenschap getuige de 
talloze plaatsen waar jongere en oudere vrijwilligers werken aan het levend houden 
van onze samenleving, ook onze kerkgemeenschap.  
Verdere verjonging van de 210 vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap in de nabije 
toekomst  vindt iedereen heel belangrijk. Samen verantwoordelijk, samen de 
schouders er onder.  

Gebleken is dat in 2015 heel wat te vieren is in Deurningen: 50 jaren Plechelmus 
Harmonie, 50 jaren Stichting Welzijn Ouderen, 150 jaren Vincentiusvereniging, 100 
jaren kerkgebouw en ca. 350 jaar geloofsgemeenschap. Aanwezigen vinden het van 
grote waarde voor nu en voor de toekomst dat in 2015 in een compact programma 
alle geledingen worden betrokken bij een stevig dorpsfeest. Er zijn vele ideeën 
genoemd voor de opzet van de jubileumfeesten.   
De werkgroep Parochie-ontwikkeling zal het initiatief nemen voor een gezamenlijk 
eerste  overleg. Mogelijk zijn er nog andere verenigingen of instellingen die in 2015 
een jubileum willen herdenken. Laat het ons even weten.  

Geconstateerd wordt, dat onze kerk van bovenaf onder druk staat en de koers van 
onze bisschop en daarmee van ons parochiebestuur vaak niet strookt met de 
opvattingen van de leden van onze geloofsgemeenschap om ”geloofsgemeenschap te 
willen blijven”.  
Wij zijn een kerngezonde geloofsgemeenschap  en wensen dat te blijven en ook met 
alle steun van een eigen parochiebestuur. 

Onze paus Fransiscus stelt de mens, de geloofsgemeenschap en de hulp aan onze 
medemens centraal in onze christelijke geloofsbeleving. Tijdens de 
buurtbijeenkomsten is duidelijk geworden dat ook wij ons meer op dat thema moeten 
richten. En de kans is groot dat vanuit deze optiek van paus Fransiscus jongeren 
geraakt worden en zij nieuwe vormen ontdekken, waarin zij zich verbonden weten 
met onze geloofsgemeenschap. Meerdere ideeën zijn naar voren gebracht. Je kunt 
deze lezen in de samenvatting van de tien buurtbijeenkomsten. 

Rond 8 mei wordt deze samenvatting via de mail toegestuurd aan hen, die hun 
mailadres hebben ingevuld bij een buurtbijeenkomst. Ook kun je de samenvatting 
inzien op www.plechelmuskerk.nl  
Daarnaast ligt deze samenvatting ook in het kerkportaal; als je wilt kun je van daaruit 
een exemplaar meenemen. 
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