Visie Plechelmus 2024
Ons parochiebestuur heeft in aansluiting op diverse gesprekken besloten tot een addendum op
“Plechelmus 2024 Visie”. Het betreft het volgende:
Het gearceerde deel is de herziene tekst.
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“In de dorpen
In de dorpen zullen de kerkgebouwen vooralsnog blijven bestaan. Concreet betekent dit
dat er per geloofsgemeenschap 1 x per maand een eucharistieviering zal zijn, in één van
beide locaties. We willen samen met de locatieraden van de dorpen nadenken over een
te vormen constructie waardoor het gebouw voor de locale gemeenschap behouden kan
blijven. De toename van de belasting van de vrijwilligers baart ons zorgen. Daarom
zullen we ook in de dorpen de krachten bundelen door het samenvoegen van de
geloofsgemeenschap van Deurningen met Saasveld en die van Rossum met Weerselo
met een streven dit op 1-2-2016 te realiseren. Ook hier geeft dit invulling aan vacatures
in de locatieraden, pastoraat- en werkgroepen en kunnen door verlaging van
vergaderdruk kosten worden bespaard. De geloofsgemeenschappen krijgen de ruimte
en de verantwoordelijkheid om hier zelf invulling aan te geven en de mensen te
inspireren om samen geloofs- en dorpsgemeenschap te zijn.”
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“In de dorpen
In de dorpen zullen de kerkgebouwen vooralsnog blijven bestaan. Concreet betekent dit
dat er per geloofsgemeenschap 1 x per maand een eucharistieviering zal zijn, in één van
beide locaties. Voor de viering van de sacramenten willen we zo lang mogelijk in elk van deze
geloofsgemeenschappen ruimte bieden. We willen samen met de locatieraden van de dorpen
nadenken over een te vormen constructie waardoor het gebouw voor de locale gemeenschap
behouden kan blijven. De toename van de belasting van de vrijwilligers baart ons zorgen.
Daarom zullen we ook in de dorpen de krachten bundelen door de samenwerking van de
geloofsgemeenschap van Deurningen met Saasveld en die van Rossum met Weerselo
te stimuleren. Ook hier geeft dit invulling aan vacatures in de locatieraden, pastoraat- en
werkgroepen en kunnen door verlaging van vergaderdruk kosten worden bespaard. De
geloofsgemeenschappen krijgen de ruimte en de verantwoordelijkheid om hier zelf invulling aan
te geven en de mensen te inspireren om samen geloofs- en dorpsgemeenschap te zijn.”
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