NIEUWSBRIEF van Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen
(met medewerking van Parochiebestuur (PB), Locatieraad en Pastoraatsgroep)

Uitnodiging voor deelname aan de inloopbijeenkomst op 16 september 2021.
Visie‐plan Mijn Deurningen 2030.
Deurningers hebben in 2018 aangegeven wat zij belangrijk vinden om een vitale gemeenschap te blijven. Van de 10
thema’s van het Visie‐plan worden de thema’s ”Toekomst kerkgebouw” en “Vergrijzing en ouderen” ontwikkeld door
de in november 2020 opgerichte vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen (ZOED).
De toekomst van kerk, pastorie en pastorietuin.
In april j.l heeft het Parochiebestuur besloten, dat het kerkge‐
bouw beschikbaar blijft voor onze geloofsgemeenschap. De pas‐
torie en pastorietuin kunnen worden aangekocht door de vereni‐
ging ZOED om aan te wenden voor het te realiseren Ontmoe‐
tingshuis en Zorghuis met daartussen een verbindingsgang.
Afspraken Parochiebestuur, Locatieraad en vereniging ZOED op
24 juni 2021:
*Het kerkgebouw blijft dus eigendom van het Parochiebestuur. Als het kerkgebouw een te zware financiële belasting
betekent voor de geloofsgemeenschap, dient zich een nieuwe situatie aan waarbij noodzakelijkerwijs beoordeeld
moet worden wat de beste oplossing is voor het kerkgebouw. Het kloppend hart van het dorp moet wel behouden
blijven.
*Zodra een andere invulling van het kerkgebouw noodzakelijk wordt kan Deurningen er op vertrouwen, dat het
Parochiebestuur de kerk ter overname als eerste zal aanbieden aan de vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed
Deurningen.
*Het Parochiebestuur verleent alle medewerking bij het vinden van oplossingen voor een breder en passend gebruik
van het kerkgebouw door deze gemeenschap, waarvoor dan instemming van het bisdom nodig is. De “Themagroep
kerkgebouw” maakt daarvoor thans een concreet plan.
*Het Parochiebestuur biedt nu pastorie en pastorietuin te koop aan bij de vereniging ZOED. De transactie is in een
afrondende fase. Verwacht wordt dat het bisdom daarvoor machtiging verleent.
*Vereniging ZOED en Parochiebestuur dragen in eensgezindheid de plannen uit naar de gemeenschap Deurningen.
Aanpassing kerk voor een breder gebruik.
Allereerst is van belang, dat deelnemers aan
liturgische vieringen een aangename zitplaats
geboden wordt, in het bijzonder ook voor de
ouderen. Dat geldt ook voor bezoekers van
concerten, bijeenkomsten van jongeren en Welzijn
Ouderen, dan te houden toneelvoorstellingen,
vergaderingen, lezingen, workshops e.d.
Op hoofdlijnen betekent dit dat in overleg met het
Parochiebestuur en de kerkgemeenschap en met
instemming van het bisdom de banken vervangen
worden door stoelen, de vloer en verwarming
aangepast worden en ruimten gevonden wordt voor
toiletvoorzieningen en garderobe. Tijdens de
inloopbijeenkomst wordt een impressie getoond
van die verbeteringen in de kerk.
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Planontwikkeling en eerste schetsen voor het Zorghuis.
Architect Leonie Borgerink heeft in nauw overleg met de gemeente Dinkelland schetsen gemaakt van de situering en
gevels van het kleinschalig Zorghuis met 12 appartementen van ca 60 m2. Daarbij ook een beeld van de situering van
de verbindingsgang van het Zorghuis met de pastorie als Ontmoetingshuis en van het resterende 2/3 deel van de pas‐
torietuin.

De inloopbijeenkomst donderdag 16 september a.s. tussen 16.00 en 21.00 uur.
U bent van harte welkom in het parochiehuis om impressies en schetsen te bekijken. U kiest zelf het moment om bin‐
nen te lopen. Leden van de vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen zijn aanwezig voor het beantwoorden
van vragen en opnemen van suggesties.
Ook kunt u een vragenformulier invullen waarop u dan later antwoord krijgt.
Aanwonenden in de 1e schil met zicht op het Zorghuis zijn afzonderlijk uitgenodigd voor half uurs bijeenkomsten op 14
en 15 september.
Beknopt de stand van zaken:
*Op hoofdlijnen overeenstemming met het Parochiebestuur.
*Overeenstemming met de gemeente over de locatie van het Zorghuis en het bouwvolume.
*Overeenstemming met de provincie over de subsidie van € 200.000,‐ en borgstelling in de planontwikkeling tot
€ 40.000,‐.
*Overeenstemming met het ministerie van VWS‐RVO over een lening en borgstelling in de planontwikkeling tot
€ 78.000,‐.
*LEADER‐Subsidie van € 100.000,‐ (50% van de kosten) vanuit het Europees programma, de provincie Overijssel en
gemeente Dinkelland.
*Twentse Noabersfonds: Bijdrage € 2.000,‐ voor ondersteuning ontwikkeling project.
*Stichting Vrienden van Deurningen: Bijdrage van € 542,‐ voor verbetering en instandhouding van de kwaliteit van le‐
ven binnen onze gemeenschap.

Voorlopige planning Zorghuis‐Ontmoetingshuis‐Verbindingsgang:
September 2021:

Inloopbijeenkomst voor alle belangstellenden.

Oktober/november 2021:

Ledenwerving voor Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen

Tot einde 2022:

Planontwikkeling en herziening
bestemmingsplan.

In 2023:

Realisatie

Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen.
Arie Mentink, voorzitter; Esther Scholten, secretaris; Mark Klein
Breteler, penningmeester
Leden: Anieta Golbach en Irma Hofsté
Adviseurs: Paul Nijmeijer en Gerrit Aarninkhof
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