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Verslag parochieavond “Kleine geloofsgemeenschappen en hun plaats in het grote geheel” 

Donderdag 16 november 2017, parochiehuis Glanerbrug 

 

Aanwezig: vicaris Ronald Cornelissen, pastor André Monninkhof, vertegenwoordigers van 

pastoraatgroepen en locatieraden van Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel en van het 

parochiebestuur Maria Vlucht en parochianen 

 

Opening 

De voorzitter van deze avond, Gerard Hammer van de locatieraad Glanerbrug, opent de vergadering 

en heet iedereen welkom. Deze avond is ontstaan uit de zorg: “Horen wij er als kleine 

geloofsgemeenschappen nog wel bij?”. Pastor Monninkhof opent de vergadering met een gebed. 

 

1. Toelichting vanuit het bisdom door vicaris Ronald Cornelissen 

“Kleine geloofsgemeenschappen doen er toe!” 

 

Vicaris Cornelissen is plaatsvervangend vertegenwoordiger van de aartsbisschop van het bisdom 

Utrecht in Overijssel, incl. een gedeelte van Flevoland, en ook betrokken bij ontwikkelingen en advies 

binnen pastorale organisaties.  

Hij licht toe dat onze kerk verbonden is met de kerk van Rome en dat we dus één grote wereldkerk 

vormen. In het licht daarvan moeten we optimistisch blijven, want de kerk groeit op andere plekken in 

de wereld en we kunnen leren van elkaar. Sinds 2009 zijn de dekenaten opgeheven en zijn parochies 

gaan fuseren. De vroegere, kleine parochies, zijn nu geloofsgemeenschappen/locaties binnen de 

grotere parochie (bij ons dus Maria Vlucht). 

 

Bezuinigingen 

Er is terechte zorg om het voortbestaan van kleinere geloofsgemeenschappen. Soms moeten 

kerkgebouwen noodgedwongen toch gesloten worden door gebrek aan inkomsten, omdat er minder 

parochianen zijn en onderhouds- en personeelskosten te groot worden. We moeten als parochie nu 

samen de lasten dragen, ook met een kleiner pastoraal team. Dat we veel dingen niet meer kunnen 

betekent echter niet dat we er als kleinere geloofsgemeenschappen niet meer toe doen.  

 

Inkomsten: Kerkbalans en ANBI  

Wat inkomsten betreft zijn de Kerkbalans en de ANBI-status voor kerken het meest van belang. 

Investeer tijd en aandacht in Kerkbalans. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-

status van kerken houdt in dat de kerk geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over het geld dat 

mensen schenken via donaties, erfenissen en andere schenkingen. En donateurs kunnen 

belastingvoordeel krijgen bij hun giften.  

Let er als geloofsgemeenschap èn als parochie op dat er wordt voldaan aan de voorwaarden: heel 

belangrijk is de wettelijke publicatieverplichting om een beleidsplan en financiële gegevens te 

publiceren op de website van de parochie. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een 

goed doel in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het gevolg is dat donateurs 

geen recht meer hebben op giftenaftrek en dat het goede doel schenk- en erfbelasting moet betalen 

over schenkingen en erfenissen. De moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 

openbaar gemaakt worden. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 

2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn (etc.). Lees er alles over op 

https://anbi.nl/publicatieverplichting/  

  

https://anbi.nl/publicatieverplichting/
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Zoek je kracht! 

Als kleine geloofsgemeenschap is het nu de uitdaging om te doen waar je goed in bent; om sterk zijn in 

de kleine dingen. Maar besef dat ook niet alles meer op lokaal niveau kan. Veel dingen die eerst door 

alle kleine geloofsgemeenschappen lokaal werden gedaan, gebeuren nu al boven-lokaal in 

parochieverband, zoals de Parochiële Caritas. 

• Kijk wat past bij je eigen locatie. Wat is jouw “couleur locale”? Geef aandacht aan en wees fier 

op je sterke kanten: soms moeten we keuzes maken en niet blijven trekken aan dode paarden. 

Kijk vooral naar je eigen mogelijkheden! Denk aan het parochiehuis dat kan worden ingezet 

voor activiteiten, processies e.d.  

• Binnen het bisdom wordt kadervorming aangeboden aan vrijwilligers. Er is een driejarige 

cursus Parochiemedewerker Catechese, waarin vrijwilligers worden opgeleid tot catecheet en 

een tweejarige cursus Diaconaal Assistent, in samenwerking met het DKCI. Op de site van het 

Aartsbisdom staat meer informatie. Grijp die kans om je te vormen! Zie: www.aartsbisdom.nl 

en klik op Opleidingen. 

• Daarnaast moeten we blijven bidden om roepingen, voor priesters en kloosterlingen, met het 

oog op de toekomst. “Onze” priester Patrick Kuipers is rector van het Ariënskonvikt, dat 

priesters opleidt. Zie de site van de Roepingenraad: www.ariensinstituut.nl/Roepingenraad 

 

Kortom, laten we onze toekomst niet te somber inzien. Het gaat om het engagement en het gaat 

binnen de kerk niet alleen om aantallen. 

 

2. Toelichting vanuit het pastoraal team door pastor André Monninkhof 

“Naar een lerende en gastvrije geloofsgemeenschap”  

 

Een krimpende kerk is al langer een belangrijk thema en ook de vraag naar vitaliteit van kleine 

geloofsgemeenschappen leven al een poos. In tijden van secularisatie moeten we ons blijven afvragen 

waarom en hoe we (nog) kerk willen zijn: hoe kunnen we een zinvolle gemeenschap zijn? Van gesloten 

dorpsgemeenschappen moeten we steeds meer open staan voor de wereld.  

 

Het belang van catechese 

Voor de vitaliteit van kleine geloofsgemeenschappen is meer catechese nodig. Binnen onze parochie 

zijn we al bezig om vorm te geven aan catechese voor ouders, omdat zij in feite dragers zijn van de 

geloofsgemeenschappen. Zij geven immers vanuit hun eigen keuze en motivatie om hun kind te laten 

dopen, hun geloof door aan de volgende generatie. Er is dus een verschuiving van een automatische 

keuze voor het geloof naar een bewuste keuze. Vandaar dat doopvoorbereidingen nu uit twee 

avonden bestaan, zodat er meer aandacht is voor geloofsverdieping.  

Het pastoraal team vindt goede catechese belangrijk om mensen te krijgen die zich willen inzetten 

voor de geloofsgemeenschap. Catechese is echter een leerproces voor ons allemaal. Het is zowel 

kadervorming, dus toerusting van vrijwilligers, als voeding van ons eigen geloof. 

 

Naar een gastvrije en uitnodigende kerk 

Mensen die bewust kiezen voor geloofsverdieping moeten de ruimte krijgen om daar iets mee te 

doen. Dat vergt óók een bekering van de eigen geloofsgemeenschap, een verandering van houding: 

hoe welkom zijn nieuwe gedoopten (ook zij die op latere leeftijd kiezen voor het katholieke geloof); 

hoe welkom zijn jonge gezinnen met kleine kinderen; hoe gastvrij zijn wij als geloofsgemeenschap? 

Worden deze mensen werkelijk van harte welkom geheten? 

Vanuit die houding moeten wij ook een dienende gemeenschap zijn: zorgen voor nabestaanden en 

voor solidariteit.   

http://www.aartsbisdom.nl/
http://www.ariensinstituut.nl/Roepingenraad
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“Gelovig gezond, gelovig gezonden” 

Hoe geeft ons persoonlijke geloof ons kracht en energie om te doen waar we goed in zijn, ook in de 

toekomst? Hoe kunnen we elkaars sterke kanten stimuleren? Dat is iets voor locatieraden en 

pastoraatgroepen om met elkaar over in gesprek te gaan. Als we als geloofsgemeenschappen op een 

rij kunnen zetten waar we goed in zijn, kunnen we daar een plan van maken. Hoe kunnen we een 

dergelijk plan vormgeven en uitvoeren? 

Het is belangrijk om een dergelijk plan na een jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen.  

 

3. Naar aanleiding van vragen uit de parochie 

 

- In 2018 is de Gerardus Majellabedevaart in Overdinkel op 21 oktober. Koren en misdienaars uit 

andere locaties kunnen daar misschien ook hun medewerking aan verlenen. In 2017 werd op de 

dag van de bedevaart ook een Twentse Dialectviering in Glanerbrug gehouden.  

Vicaris Cornelissen stelt voor om rond belangrijke data van de geloofsgemeenschappen rekening 

met elkaar te houden en elkaar uit te nodigen, zoals bv ook: Lonneker (25 juni Jacobuswandeling); 

Glanerbrug (7 oktober Maria van de H. Rozenkrans); Overdinkel (21 oktober Gerardus Majella 

bedevaart); Losser (11 november St. Martinus). En misschien zijn er nog meer bijzondere vieringen 

zoals zo’n Twente Viering of andere bijeenkomsten waar we elkaar voor kunnen uitnodigen,. 

Versterk elkaar als krenten in de pap! 

- In Frankrijk komen dorpen bij toerbeurt bij elkaar eucharistie vieren. Zouden we dat binnen de 

parochie Maria Vlucht niet ook kunnen doen? Eens per kwartaal een parochiële viering in één van 

onze geloofsgemeenschappen waarvoor iedereen is uitgenodigd, waarbij er geen andere vieringen 

zijn. Alle aandacht gaat dan even naar die ene locatie. Dit kunnen we afsluiten met koffie en 

ontmoeting. Dat zorgt voor verbinding tussen de onderlinge locaties. Dit voorstel past in een plan 

als hiervoor genoemd. 

- Elke zondag is er een H. Mis in het Eucharistisch Centrum in Losser. Zo is er weinig ruimte voor 

andersoortige vieringen. Er zal meer ruimte komen om op de zaterdagavond alternatieve vieringen 

te houden. Dit is overigens al meerdere keren gedaan (gebedsvieringen en een Thomasviering). 

- Het parochiehuis mag helaas geen andere doelstelling hebben dan ondersteuning van eigen 

activiteiten en mag niet op een commerciële manier rendabel gemaakt worden. Een zilveren 

bruiloft kan hier dus bv niet gevierd worden. Dit heeft met het bestemmingsplan te maken: er 

moet een directe band zijn met de kerk. Er kunnen wel vieringen gehouden worden, zoals 

vieringen verzorgd door de parochiële voorgangers of andere waar weinig parochianen op af 

komen, om een huiskamersfeer te creëren.  

- Over leegloop van de kerk: vicaris Cornelissen merkt op dat we er niet veel aan kunnen doen als 

mensen niet komen en dat het niet veel zin heeft om te zoeken naar een schuldvraag. Ook in de VS 

en in grote bisdommen zoals van Milaan en Münster komen minder mensen en zijn er minder 

roepingen. Het is dus een Europees probleem, niet alleen een Nederlands probleem. Het is 

belangrijk gewoon te blijven doen waar je goed in bent en te kijken of dat wat je doet mensen 

bereikt.  

- Bij de Twentse Dialectviering was geen eucharistie, omdat het eucharistisch gebed niet in de 

streektaal beschikbaar is: die zou dan in het Latijn of in het Nederlands gebeden moeten worden, 

want voor een vertaling in het dialect is toestemming nodig van Rome. Bovendien gaat de 

voorkeur naar één stijl. 

- Over het inplannen van andere priesters (emeriti of priesters uit de eigen locatie, zoals Patrick 

Kuipers): er moet altijd rekening gehouden worden met alle 16 geloofsgemeenschappen binnen RK 

Zuid-Oost Twente (dus met alle 10 kerken binnen Maria Vlucht, Jacobusparochie Enschede èn 

Franciscusparochie Haaksbergen-Buurse). Het pastoraal beleidsplan moet hierin voldoen aan de 
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eisen van het bisdom, dus bij voorbeeld in de eerste plaats zorgen voor priesters voor de 

eucharistische centra (Maria Geboortekerk in Losser, St. Jozefkerk in Enschede en Pancratiuskerk 

in Haaksbergen). Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de 

diverse locaties. Ook moet er rekening gehouden worden met koren. Het parochiesecretariaat in 

Enschede werkt de open plekken (emeriti) uit. Inmiddels hebben we van twee emeriti afscheid 

moeten nemen en ook de paters uit Zenderen worden ouder en daarom wil het pastoraal team 

juist dat er ook lekenvoorgangers worden ingepland, met het oog op de toekomst, om die leemten 

op te vullen. Rector Patrick Kuipers heeft veel andere taken en verplichtingen en is slechts schaars 

beschikbaar. Bovendien wil het pastoraal team geen voorkeursbehandelingen.  

Vicaris Cornelissen merkt op hij het zelf ook fijn vindt af en toe in zijn geboortedorp voor te gaan. 

Dat wenst hij Patrick ook toe. Dat zou een paar keer per jaar moeten kunnen. En natuurlijk kan dat 

met feestdagen niet altijd in Glanerbrug zijn – het team (de drie parochies) heeft er ook belang bij 

dat de Eucharistievieringen goed worden verdeeld. 

In het Ariënshuis in Glanerbrug lijkt er nooit een tekort aan priesters te zijn. De kerk in Glanerbrug 

ondervindt hier concurrentie van, want veel parochianen van Glanerbrug gaan op zaterdagavond 

naar het Ariënshuis. Het pastoraal team heeft echter geen invloed op de planning van het 

Ariënshuis, aangezien zij hun eigen planning en budget hebben. Overigens wordt daar ook eens 

per maand een woord- en communieviering gehouden. 

- Tenslotte worden de benoemingsbrieven overhandigd aan de nieuwe pastoraatgroepsleden en de 

verlengingsbrieven aan de zittende pastoraatgroepsleden van geloofsgemeenschap Glanerbrug.  

 

Samenvattend: 

• Locatieraden en pastoraatgroepen moeten met elkaar om de tafel om met elkaar te bespreken 

waar mensen goed in zijn en om te bepalen waar ze energie aan willen geven. 

• Penningmeesters moeten voor ANBI-status de financiële gegevens beschikbaar stellen voor de 

website (wettelijke publicatieverplichting). 

• Zet in op een lerende geloofsgemeenschap: catechese is de basis voor de toekomst. 

• Zet in op een gastvrije kerk: heet nieuwe parochianen van harte welkom en zorg voor 

solidariteit en omzien naar elkaar. 

• Werk samen als parochie en bezoek en versterk elkaar bij plaatselijke vieringen; dat zorgt voor 

een onderlinge band.  

• Het pastoraal team doet zoveel mogelijk om aan vraag en aanbod te voldoen. 

• Bid voor roepingen. 

• Kortom: kleine geloofsgemeenschappen blijven belangrijk, ook voor de toekomst van de kerk! 

 

 

 

 

Glanerbrug, donderdag 16 november 2017 

 


