R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H. PLECHELMUS DEURNINGEN
‘ONZE GEMEENSCHAPSZIN BRENGT ONS SAMEN’
Samenvatting van het overleg tijdens onze tien buurtbijeenkomsten in het eerste
kwartaal van 2014.
1. Welkom en korte inleiding.
De buurtbijeenkomsten zijn opgezet door de werkgroep Parochie-ontwikkeling in overleg
met de Locatieraad en de Pastoraatsgroep.
Wij willen bij deze gelegenheid nogmaals iedereen bedanken, die de restauratie van onze
kerkelijke gebouwen in de periode 2006-2012 financieel mogelijk hebben gemaakt met
hele mooie giften tot een totaal bedrag van € 420.000,- en zij die daadwerkelijk hebben
geholpen als lid van de projectgroep voor de restauratie.
Wij willen graag horen welke ideeën er leven onder ons voor de viering in 2015 van het
100-jaar bestaan van onze kerkelijke gebouwen en het 350-jaar bestaan van onze
geloofsgemeenschap.
En kijkend naar de toekomst hebben we in de Nieuwsbrief van Kerstmis 2013 geschreven:
“Moeten en willen we onze gemeenschap en onze gemeenschapszin ook voor de
toekomst veilig stellen? Durven we onze eigen verantwoordelijkheid en onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en daadwerkelijk daaraan meehelpen?”
Vele generaties vóór ons hebben dat gedaan zoals we horen in de volgende tekst als
opening.
Alle respect
Hoeveel voeten gingen ons voor?
Hoeveel ruggen hebben zich gekromd
om de stenen aan te slepen
waarop wij nu verder bouwen.
Alle respect voor hen
Die ons een basis gaven.
Wij treden in hun voetstappen,
Gaan verder in hun spoor.
2. Samen verantwoordelijk voor onze gemeenschap, onze gemeenschapszin.
Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze
geloofsgemeenschap staat de laatste jaren onder druk door het optreden van onze bisschop
en in het verlengde daarvan de visie en werkwijze van ons parochiebestuur. Zij stellen de
priesterkerk centraal en proberen plaatselijke geloofsgemeenschappen te verplaatsen naar
het zogeheten Eucharistisch centrum in de Plechelmus-basiliek in Oldenzaal.
Een geloofsgemeenschap laat zich niet verplaatsen.
Het is van buitengewoon belang dat wij voor de komende tijd aangeven wat we zelf als
gemeenschap willen en hoe wij vitaal kunnen blijven. Daarin weten we ons gesteund door
onze paus Fransiscus. Ook het parochiebestuur dient het behoud van de
geloofsgemeenschappen te ondersteunen en het beleid van een centralistisch denken en
optreden te veranderen in een handelwijze, waarbij de geloofsgemeenschappen hun
verantwoordelijkheid behouden.

1

Aanwezigen merken het volgende op:
-De gemeenschap hecht aan het Kerk-zijn en aan het eigen kerkgebouw, waar ook gevierd
moet kunnen worden.
-Wij beschikken over alle noodzakelijke voorzieningen en kunnen met vrijwilligers alles
verzorgen en in stand houden.
-Wij willen geloofsgemeenschap blijven met onze eigenheid en zelfredzaamheid.
Waarom zien we tijdens weekenden een beperkte deelname aan vieringen?
Als redenen worden genoemd:
-Vroeger meerdere weekendvieringen dus er viel qua tijd te kiezen (sport heeft nu
prioriteit)
-Inhoud en betekenis van de traditionele, reguliere weekendviering spreekt
middengeneratie en jongeren niet aan. Zonder kennis geen beleving en verbondenheid.
-Voor thematische vieringen is belangstelling wel groter.
-Alles ligt binnen bereik; alles is maakbaar. In relatie met individualisme soms minder
behoefte aan gemeenschappelijk vieren. Bij anderen blijft die behoefte aan vieren wel
degelijk aanwezig; er moet ruimte zijn voor rust en bezinning. Het begrip ‘liturgie’
spreekt veel jongeren nauwelijks aan.
-Het hoge levenstempo en oppervlakkiger bezig zijn met hetgeen er om je heen gebeurt,
nodigt niet uit tot bezinning / kwalitatieve invulling van de tijd.
-Contacten tussen jongeren verlopen via moderne media. Probeer daarmee ook jongeren
aan te spreken in hun belevingswereld.
-Bisdom deels ook oorzaak: kerkbeeld niet motiverend; richtlijnen die enkel (behoudende)
priesterkerk voorstaan.
Ideeën om het samen (geloofs)gemeenschap-zijn te stimuleren:
-Mensen ondergaan in deze moderne tijd veel veranderingen. Ook in de beleving van ons
geloof zullen we in deze tijd passende ideeën moeten inbrengen.
-Onze kerkelijke gebouwen vormen het symbool voor onze gemeenschap en dorp. Onze
kerk zal een bredere koppeling met de samenleving moeten zoeken, passend in deze en in
de komende tijd.
-Overwegen hoe we in de toekomst zelfredzaam blijven als (geloofs)gemeenschap.
-We moeten werken vanuit onze eigen geloofsgemeenschap en daarom in gesprek blijven.
Een bijeenkomst als deze is prima; zo mogelijk over een bepaalde periode nog eens
herhalen.
-Zorg voor een feestelijke sfeer in vieringen (harmonie / fluitpartij / jongerenkoor van
destijds met drumstel e.d).
-Vertonen van lichtbeelden (foto’s) tijdens de overweging (m.n. voor kinderen) of tijdens
de condoleance bij de avondwake geeft betrokkenheid
-Jongeren hebben wel degelijk behoefte aan contacten / samenzijn waarin aan hun
behoeften tegemoet wordt gekomen: ontmoeting, muziek, theater bevlogenheid, inspiratie,
emotie. Je thuis voelen en sfeer proeven. Daarmee kunnen jongeren geraakt worden.
-De jongeren zijn met voor hen passende programma’s te bereiken via hun eigen
eigentijdse media. Dan worden onderling afspraken gemaakt.
-Probeer jongeren bereid te vinden om mee te werken aan het versterken van
gemeenschapszin (via sociale media, uitbeelden van thema’s rond kerkelijk jaar/Kerstmis,
jubileumviering).
-Positief: De viering in de kerk, voorafgaand aan het ontsteken van het paasvuur, waarin
jongeren initiatief hebben genomen
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-Treedt als kerk naar buiten: de kerk moet zich meer richten op behoeften en noden van
mensen. We moeten zorgen voor mogelijkheden tot ontmoeten en sociale contacten. Naast
gerichte liturgie zouden we meer aandacht moeten aan het werkveld van de diaconie.
-De overheid trekt zich van meerdere zaken voor zorg terug, waardoor mensen weer meer
zorg en aandacht voor elkaar moeten krijgen. Vanaf nu wordt het een steeds groter
probleem voor ouderen, om nog hulp te krijgen in een verzorgingshuis. We zullen meer
voor de ouderen moeten gaan staan. Hier ligt mogelijk een belangrijke taak voor onze
geloofsgemeenschap om vanuit de kerk aan mantelzorg concreet invulling te geven. We
kunnen denken aan “modern noaberschap”. Een brede maar wel belangrijke uitdaging als
wij het hebben over veranderingen in onze samenleving en in onze kerk. Dan zouden we
moeten denken aan alle mensen in onze gemeenschap.
-Ook zouden we in het werkveld catechese moeten zoeken naar vormen om onze kinderen
kennis bij te brengen van het leven van Christus en van de bijbel. Een zekere kennis is
immers de basis van alle beleving. Wat doet de basisschool op dit gebied? We zijn immers
een katholieke school.
3. Viering 100-jaar kerkelijke gebouwen en 350-jaar geloofsgemeenschap.
In 1965 heeft onze parochie op een grootse wijze het 300-jaar bestaan gevierd. Velen
hebben daaraan nog bijzondere herinneringen. Bij die gelegenheid is ook een jubileum
boekje ”Geschiedenis van de Parochie Deurningen” door G.J.M. Bartelink verschenen.
De tekst is in te zien op www.plechelmuskerk.nl.
Aanwezigen merken het volgende op:
-Aanwezigen vinden het een prima idee om de jubilea in 2015 te vieren om ook iedereen
te bedanken, die de restauratie van de kerkelijke gebouwen hebben mogelijk gemaakt.
-Viering van deze jubilea kunnen als bindmiddel van deze gemeenschap werken:
-Mogelijke inbreng / (historische) presentatie van alle verenigingen Als we veel mensen
kunnen betrekken ontstaat er dynamiek.
-Het is goed voor de gemeenschapszin, dat de feestelijkheden breed gedragen worden.
-Mogelijk een thema te benoemen rond de jubilea; samenhang maken.
-Probeer ”een feestweek te maken die staat”, uitbundig maar ook bescheiden in de kosten.
-Bij een groot feest het dorp versieren.
-Een viering in de kerk met alle koren.
-Om doelgroepen van jongeren te bereiken wat te doen met aansprekende namen.
-Om kinderen te bereiken meer te werken met digitale middelen en minder een verhaal
voor te lezen.
-Kinderen te bereiken met dans en muziek.
-Ook de Plechelmus Harmonie en de Stichting Welzijn Ouderen bestaan in 2015 dan 50
jaar en DSVD 80 jaar. De St. Vincentiusvereniging wil in 2015 haar 150-jaar bestaan
herdenken. Het is goed samen te overleggen over de viering van de jubilea.
De Plechelmus Harmonie, stelt het zeer op prijs samen te werken in dit jubileumproject.
De Stichting Welzijn Ouderen denkt aan een jubileumjaar met extra aandacht voor diverse
activiteiten voor het jubileum en wil ook deel nemen aan een gezamenlijk programma van
de gemeenschap. Eventuele recepties te spreiden.
-We zouden wat moeten doen voor verschillende leeftijdsgroepen en passend bij die
leeftijd.
-Te denken aan een gezamenlijk ontbijt na de feestelijke viering, mits dit organisatorisch
mogelijk is.
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-De activiteiten te spreiden over het jaar maar niet te lang. Als het organisatorisch
mogelijk is, mag het geheel ook compact opgezet worden. Meeste voorkeur gaat uit naar
een compacte opzet.
-Activiteiten vooral feestelijk en niet te zwaar.
-Proberen in het programma wat op te nemen, wat ook later nog een vervolg kan krijgen;
een soort startpunt voor de toekomst. Onze kerk in een nieuwe tijd / nieuwe betekenis /
nieuwe uitdaging.
-Naar de jeugd uitspreken wat zij heel goed doen waardoor hun betrokkenheid sterker
wordt.
-Te denken aan een brede uitbundige start en evenzo de afsluiting.
-Kunnen we iets doen in de vorm van een revue of een cabaret.
-Een concert op het plein.
-Een gedenksteen plaatsen als herinnering.
-Is er iets denkbaar in de vorm van een reünie, waarbij ook oud-parochianen deelnemen.
-Na te gaan of de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap van kerk en scholen
beschreven kan worden. De kerk van de laatste 50 jaar, aansluitend bij het boekje van
G.J.M. Bartelink en het onderwijs over een zo lang mogelijke periode.
-Mogelijk de mensen laten zien waar zij in de kerkelijke boeken staan.
-Kan er wat gedaan worden met foto’s en films uit het verleden.
-Kunnen we laten zien welke ontwikkeling de geloofsgemeenschap in 100 jaar heeft mee
gemaakt. Mogelijk iets te doen met verhalen van oudere inwoners via interviews.
-Kinderen te vermaken met spelletjes b.v. goochelaar.
-Informatie druppelsgewijs naar de mensen, zodanig dat zij geprikkeld worden.
-Kan vanuit de school een bijdrage gegeven worden b.v. een musical
-Het dorp feestelijk te versieren in passende kleuren.
-Rond de jubilea zouden we ook samen kunnen bijdragen aan een goed doel; mag ook in
de nabijheid zijn.
-Laat de feesten een “rustpunt” zijn; niet te zwaar.
-Herdenkingsboom planten?
-Bijdrage van een Gospelkoor.
-Een jubileumcommissie te vormen met deelname van verenigingen.
4. Wat te doen om vitale geloofsgemeenschap te blijven voor onze doelgroepen zoals
peuters, schoolgaande jeugd, de werkende generatie en ouderen.
Tijdens verschillende gesprekken blijkt, dat veel mensen niet voldoende weet hebben van
wat er in onze geloofsgemeenschap allemaal gebeurt rond de werkvelden van beheer,
diaconie, catechese, liturgie en waar vrijwilligers nodig zijn..
Suggestie: maandelijkse rubriek in Klöpke “Wist u dat….?” Met invulling vanuit
werkgroepen.
Om die reden wordt het volledige overzicht van “De opbouw en taken van onze
geloofsgemeenschap” hierna volledig in deze samenvatting opgenomen.
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DE OPBOUW EN TAKEN VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP.
Tot 2008 hadden wij vrijwel altijd een pastor in ons midden, die veelal ook de eerste
contacten had met de mensen in onze gemeenschap en ook vaak aanwezig was in
bijeenkomsten van groepen, die in onze gemeenschap actief zijn.
Met het samengaan van de negen parochies in onze omgeving in de nieuwe Parochie van de
H. Plechelmus in 2010, is een ingrijpende wijziging ontstaan in de wijze van werken in onze
geloofsgemeenschap.
Vanaf medio 2010 zijn de ‘Locatieraad’ en ‘Pastoraatsgroep’ gevormd
De Locatieraad is belast met taken in verband met het beheer van de gebouwen en goederen
van onze gemeenschap.
De functie van de Pastoraatsgroep is tweeledig: optreden als aanspreekpunt voor mensen in
onze gemeenschap en coördinatie van de werkzaamheden van de werkgroepen voor diaconie,
catechese en liturgie.

Onderstaande werkgroepen onderhouden contacten met de Locatieraad:
*Parochiebureau
*Kosters (bestuurlijke aspecten)
*Inventaris en interieur
*Gebouwen en terreinen exterieur
-Binnenverzorg-st-ers: schoonmaak, inkoop
-buitenverzorg-st-ers: tuinen en
/was, bloemen, adventskrans/kerststal, koper
bestratingen
*Ontwikkeling geloofsgemeenschap
*Collectanten kerk
*Collectanten kerkbijdrage
*Koren (bestuurlijke aspecten)
*Kerkradio; Kerk-TV; Website
*Documentatie
*Afvaardiging bestuur R.K. Begraafplaatsen
*Afvaardiging bestuur Stichting ’t Klöpke
*Afvaardiging AB Stichting Dorpshuis
*Afvaardiging Dorpsraad
Onderstaande werkgroepen onderhouden contacten met de Pastoraatsgroep.
Vanuit het werkveld Diaconie:
*Bezoekgroep voor ouderen, zieken en
*Verwelkomgroep
nabestaanden
*Ontmoetingsbijeenkomst na vieringen
*Ontvangst bezoekers aula
*Missie ontwikkeling en vrede
Vanuit het werkveld catechese:
*Doopvoorbereiding
*H. Vormsel
*Kinderwoorddienst
*Jongerenpastoraat
Vanuit het werkveld liturgie:
*Liturgisch beraad
*Gezinsvieringen
*Vrijwillige voorganger
*Lectoren en lectrices
*Avondwaken / crematiediensten
*Dodenherdenking

*Eerste H. Communie
*Huwelijksvoorbereiding
*Kidsparty
*Schoolcatechese en parochiecatechese

*Thematische vieringen m.m.v. Cantate
*Kinderkerstviering ‘Kindje wiegen’.
*Kosters, acolieten, misdienaars;
inhoudelijke aspecten
*Koren: inhoudelijke aspecten
*Allerzielen
*Maken boekjes voor vieringen
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Er werken op dit moment al 210 vrijwillig(st)ers. Toch is op veel plaatsen versterking en
opvolging gewenst.
Aanwezigen merken het volgende op:
-Naar de kerk gaan zou als een beleving moeten kunnen worden ervaren, met name ook voor
jonge mensen. Een klik proberen te maken met wat om ons heen gebeurt. De regelgeving van
de bisschop geeft teveel belemmeringen.
Het werkveld beheer.
*Beheer is van groot belang om de geloofsgemeenschap te kunnen laten functioneren. Weinig
zichtbaar maar wel opmerkelijk is, dat in de groep voor het onderhoud van gebouwen en
terreinen 20 vrijwilligers actief zijn.
*De locatieraad vertegenwoordigt onze geloofsgemeenschap ook in de Algemene Besturen
van onze plaatselijke stichtingen, omdat een stichting geen persoonlijke leden kent zoals b.v.
een sportvereniging.
*We kunnen denken aan het opzetten van een vervoerspool in relatie met de kerk voor
mensen, die daar een beroep op moeten doen.
Het werkveld diaconie.
*In navolging van de oproep van Paus Franciscus zal de komende jaren meer accent komen te
liggen op invulling van de behoeften van onze gemeenschap en op onze medemens. We
zullen moeten nadenken hoe we dit kunnen opzetten.
*Positief: onze Vincentiusvereniging werkt in dit opzicht al samen met PCI-Oldenzaal.
*Waar de overheid terug treedt in de zorg, zullen wij als christelijke gemeenschap die taken
moeten overnemen. Na te denken, hoe dit aan te pakken.
*Mogelijk zijn de jongeren in onze samenleving te raken door meer aandacht te geven aan de
medemens en als zodanig meer besef te kweken voor de functie van onze
geloofsgemeenschap in de samenleving.
-Te overwegen hoe je als geloofsgemeenschap kunt inhaken op lopende projecten op de
basisschool of in het vervolgonderwijs.
*Denk aan het werk van ‘hulpdiensten’: b.v. vervoer naar ziekenhuis, boodschappen.
*Ouder en kind zouden eenzame mensen kunnen bezoeken voor een gezellig gesprek.
*Aansprekend doel / project in naaste omgeving.
*De open eettafel, een initiatief vanuit Welzijn Ouderen in nauwe samenwerking met onze
geloofsgemeenschap past in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg, die we hebben
voor onze medemens. Deze activiteit kan worden toegevoegd aan onze lijst met taken voor
diaconie.
*De term “Missie, ontwikkeling en vrede” zegt weinig en kan beter vervangen worden door
termen als “Midvastenloop en vastenactie”.
*Mogelijk is er ook een verbinding te vinden met het werk van de Zonnebloem.
Het werkveld Catechese.
*De twee pastoraal werksters gaan in onze geloofsgemeenschap mogelijk een project starten
voor de leeftijdsgroep van groep 8 van de basisschool; vraagt t.z.t. wel om vrijwilligers.
*Meerdere ouders hebben veel waardering voor de bijeenkomst bij de zusters in NoordDeurningen ter voorbereiding van het ontvangen van het H. Vormsel. Ook de kinderen zijn
heel enthousiast.
*Teksten als voorbereiding op en de viering van het Vormsel worden als zwaar ervaren.
*Nagedacht wordt over de mogelijkheid van een “Twitterviering”.
*Overdracht van Bijbelkennis is heel belangrijk. Hoe te doen op een hedendaagse manier:
Moet op een speelse manier gebeuren.
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*De Plechelmusbasiliek in Oldenzaal zou dienst kunnen doen als “kerkelijk centrum’ waarin
plaats is voor liturgie, catechese en diaconie. Te denken aan b.v. :
-Het priesterkoor en naaste omgeving voor liturgische vieringen.
-Het middendeel van de kerk blijvend in te richten rond het werkveld catechese. Daar kunnen
voorzieningen gebouwd worden voor het overdragen van kennis van de bijbel, het leven van
Christus en de geschiedenis van onze Kerk met behulp van hedendaagse middelen en in een
vorm en taal die onze jeugd en jongeren aanspreekt. Programma’s passend bij bepaalde
leeftijdsgroepen. Kinderen van de basisschool en mogelijk van andere instellingen zouden
met medewerking van hun leraar en de geloofsgemeenschap b.v. twee keer per leerjaar een
bezoek kunnen brengen aan onze basiliek.
-Het achterste deel van de kerk kan een functie krijgen voor het werkveld diaconie. Daar een
beeld te geven van onze christelijke taak voor onze medemens en in gebruik te geven voor
doeleinden, die daarin concreet een functie vervullen zoals de caritas, kledingbeurs St.
Vincentius, voedselbank e.d.

Het werkveld liturgie.
*Kan de samenleving op een hedendaagse wijze deel nemen aan een viering in de kerk.
* De deelname aan de Kinderwoorddienst loopt terug. De oorzaak ervan ligt bij de
betrokkenheid van de ouders.
*Het voorbereiden en/of andere activiteiten in de Communiegroep is voor veel ouders lastig
als gevolg van moeilijke teksten. Geringe kennis bij ouders met als gevolg dat de inhoud
moeilijk is over te dragen aan kinderen.
Wat meer ter tafel komt.
-Probeer het gebruik van het kerkgebouw multifunctioneel te maken.
-Meerdere aanwezigen voelen het als een gemis, dat de laatste jaren geen parochievergadering
meer gehouden is. Dat het merendeel van de aanwezigen vrijwilliger is vormt geen reden om
er vanaf te zien. Mensen willen gelegenheid hebben om over zaken mee te denken.
-Gemeentelijke zitbanken op plein zien er niet netjes uit.
-Een enkel keer blijft de verwarming in bedrijf bij aanvang van een viering. Dat wordt als
storend ervaren. Graag tijdig naar de lage bedrijfsstand.
-Gevraagd wordt om meer inzicht, waar de gelden van onze geloofsgemeenschap (b.v. de
kerkbijdrage) blijven in relatie bovenlokaal en lokaal. De cijfers in de jaarlijkse publicatie in
’ t Klopke geven te weinig inzicht
-Naast het verslag proberen een beknopte samenvatting te leveren op een geel inlegveld bij ’t
Klöpke.
-Bij de actie kerkbijdrage worden alle jongeren benaderd. Kan hen bij die gelegenheid
gevraagd worden ideeën mee te geven voor de toekomst van onze gemeenschap?
-Spijtig dat het jeugdkoor zo klein is.
-De basisschool heeft een enquëte gehouden onder ouders van kinderen. Het rapport is gereed.
Geeft ook informatie over godsdienstonderwijs op school.
-Probeer gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen met name om de jongeren te
bereiken.
-Kan via een artikel in ’t Klöpke duidelijk worden gemaakt, voor wie de klokken geluid
worden bij overlijden. Kan dat voor alle mensen in onze gemeenschap ongeacht hun directe
betrokkenheid bij de kerk? Ook bij de restauratie van de kerkelijke gebouwen hebben we
iedereen gevraagd om financieel mee te doen.
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-Is in ons reglement voor het kerkhof te regelen, dat mensen in onze gemeenschap, die niet
betrokken zijn bij onze kerk maar wel hier hun banden hebben, op hun verzoek op ons
kerkhof begraven worden? Graag daarover informatie in ’t Klöpke.
Wat te verwachten.
a. Jubileumfeesten:
-In het 2e kwartaal 2014 wordt door Parochie-ontwikkeling als initiatiefgroep in overleg met
onze Locatieraad en Pastoraatsgroep het eerste overleg georganiseerd met andere
verenigingen en instellingen, die ook in 2015 en jubileum willen vieren. We gaan dan in
gesprek over een programma op hoofdlijnen en over de organisatie.
-Daarna wordt in de tweede helft van 2014 dat programma verder ontwikkeld en waar
gewenst aangepast door alle betrokkenen.
-Informatie volgt via de Nieuwsbrief.
b. Pastoraat.
-Ideeën worden samen gebracht en verder beoordeeld en bij gelegenheid opgepakt door de
Locatieraad, Pastoraatsgroep en werkgroepen.

Afsluiting.
-Allen, bij wie wij te gast zijn geweest tijdens deze tien buurtbijeenkomsten, willen wij
bedanken voor hun spontane medewerking.
-Alle aanwezigen zijn we zeer erkentelijk voor hun komst en hun inbreng.
-Deze samenvatting is verstuurd via de mail en ook in te zien op de site. Ook kunnen
exemplaren worden meegenomen uit het kerkportaal. www.plechelmuskerk.nl
-In totaal hebben 112 mensen deel genomen aan het overleg tijdens een buurtbijeenkomst.
Aan twee bijeenkomsten voorafgaand aan de buurtbijeenkomsten hebben 50 leden van
locatieraad, pastoraatsgroep en werkgroepen deel genomen.
Werkgroep Parochie-ontwikkeling.
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