
  

De parochiebesturen in Oldenzaal 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 datum referentie 
24 september 2007 2007.00450-AV 
 
  
  
  
 Zeer Geachte Parochiebesturen, 
 
Gehoor gevend aan de oproep van onze verrezen Heer Jezus Christus, om de Blijde Boodschap 
van het Rijk Gods te verkondigen aan alle mensen, hebben de bisschop en de bisdomraad het 
diocesaan pastoraal beleid ontwikkeld "Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen". 
Dit betekent voor alle parochies van ons aartsbisdom een grote verandering van visie op pastoraat 
en van aanpassing van de structuur van het huidige parochiemodel. Wat dit laatste betreft gaat het 
om samenwerking van parochies en priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers èn om aanpassing 
van de gebouwen aan het nieuwe missionair pastoraat. 
U heeft hierin de afgelopen jaren veel energie gestoken, zowel binnen het samenwerkingsverband 
WORDS als tussen de Oldenzaalse parochies onderling. Als resultaat van dit werk heeft u per 12 
juli jl. via deken A.W.J. Zegveld drie notities aan mij voorgelegd. 
 
- een intentieverklaring om tot bestuurlijke eenheid te komen 
- het Pastoraal Plan WORDS 
- twee adviezen t.a.v. de kerklocaties in Oldenzaal 
 
Op deze laatste adviezen heb ik een reactie ontvangen van het parochiebestuur van de 
Drieëenheidsparochie en van de H. Plechelmus / H. Antoniusparochie. Beide besturen zijn in de 
gelegenheid gesteld, hun stellingname nader toe te lichten tegenover mijn naaste medewerkers; de 
naar voren gebrachte argumenten zijn meegewogen in de advisering. 
Alle documenten zijn uitvoerig besproken in de Advies Commissie Pastorale Organisatie en in het 
Metropolitaan Kapittel. Beide organen hebben mij advies uitgebracht, hetgeen mij leidt tot het 
volgende besluit. 
 
 1.         Per 1 januari 2008 voeg ik de vijf Oldenzaalse parochies samen tot één parochie, welke de 
 naam H. Plechelmus zal dragen.  
 De nieuwe parochie blijft meedoen in het samenwerkingsverband WORDS en valt onder 
 de pastorale verantwoordelijkheid van de pastoor en van het pastoraal team van WORDS. 
 Het decreet tot fusie zal ik doen uitgaan per 10 december 2007. 
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 2.     De nieuwe parochie bestaat uit drie plaatselijke geloofsgemeenschappen rond de kerken 
 van H. Plechelmus / H. Antonius, rond de Drieëenheidskerk en rond de kerk van Maria ten 
 Hemelopneming. Ik vraag het pastoraal team om het Pastoraal Plan WORDS in 
 samenspraak met parochiebestuur en met de drie geloofsgemeenschappen te vertalen en 
 te concretiseren naar deze geloofsgemeenschappen toe. 
 
 3.    Wat de gebouwen betreft neem ik de volgende besluiten: 
              
 a. Voor de gemeenschap rond de H. Plechelmusbasiliek en de H. Antonius. 
 
  De H. Plechelmusbasiliek wordt de plaats waar de geloofsgemeenschap samen komt op 
 zondag om de ene Eucharistie te vieren. Omdat de basiliek betekenis heeft voor heel 
 Twente en voor ons bisdom dient hier ook altijd de Eucharistie gevierd te worden. Voor het 
 verder gebruik van deze kerkruimte verwijs ik naar de bisdomuitgave "Geef uw gebouw 
 toekomst". Om de bovenparochiële betekenis van de basiliek te ontwikkelen, wordt 
 samengewerkt in het diocesaan project voor de basilieken in ons bisdom. Daaraan kan ook 
 meegewerkt worden door personen en groepen buiten de parochie. De pastorale 
 verantwoordelijkheid ligt bij het pastoraal team en de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij 
 het parochiebestuur van de H. Plechelmus. 
 
  De gebouwen bij de H. Antoniuskerk worden gebruikt voor de andere pastorale activiteiten 
 van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Het kerkgebouw wordt in het weekend niet 
 gebruikt voor de viering van de Eucharistie of voor een Woord- en Communieviering. Wèl 
 kan de kerkruimte gebruikt worden voor andere vieringen in het weekend en voor 
 Eucharistie en andere vieringen door de week. Voor het verder gebruik van deze 
 kerkruimte kunt u zich laten inspireren door de bisdomuitgave "Geef uw gebouw toekomst". 
 Over vijf jaar moet beoordeeld worden of de kerkruimte ook financieel verantwoord kan 
 functioneren. Blijkt dit niet mogelijk, dan zal de aartsbisschop tot heroverweging van dit 
 besluit komen. 
 
  b. Voor de gemeenschap rond de Drieëenheidskerk 
 
  De kerkruimte wordt aangepast en verkleind, waardoor het mogelijk wordt locaties voor 
 andere pastorale activiteiten te creëren. Dit biedt de mogelijkheid om de bestaande neven- 
 locaties te verkopen of te verhuren aan derden. De kerkruimte is de plaats van 
 samenkomst van de geloofsgemeenschap voor de viering van de ene Eucharistie op 
 zondag (of zaterdag): als de Eucharistie niet mogelijk is, kan er een Woord- en 
 Communiedienst gehouden worden. Voor het verder gebruik van de kerkruimte verwijs ik 
 naar de uitgave "Geef uw gebouw toekomst". Over vijf jaar moet beoordeeld worden of 
 kerkruimte en kerkcentrum ook financieel verantwoord kunnen functioneren. Blijkt dit niet 
 mogelijk, dan zal de aartsbisschop dit besluit heroverwegen. 
 Zodra de aanpassing van het kerkgebouw van de Drieëenheidskerk voltooid is, wordt het 
 kerkgebouw van de huidige Emmausparochie aan de eredienst onttrokken. Alle 
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 bezittingen, rechten, lasten en plichten vallen toe aan de parochie van de H. Plechelmus. 
 Een maand tevoren zal ik een decreet tot onttrekking aan de eredienst doen uitgaan. 
 Onderzocht moet worden of het wenselijk is, een pastoraal steunpunt op te richten in het 
 nieuwbouwgebied ten noorden van de Rondweg, welke voorzieningen hier nodig zouden 
 zijn en of dit financieel mogelijk is. Verantwoordelijk voor dit onderzoek zijn het Pastoraal 
 team en het parochiebestuur van de H. Plechelmus. De geloofsgemeenschap rond de 
 Drieëenheid wordt gevraagd, medewerking te verlenen. Uiterlijk 1 januari 2009 dient dit 
 onderzoek afgerond te zijn. 
 
  c. Het kerkgebouw van de Maria ten Hemelopneming en de bijgebouwen blijven 
 ongewijzigd. De kerkruimte is de plaats van samenkomst van de geloofsgemeenschap  
 voor de ene Eucharistie op zondag (of zaterdag): als de viering van de Eucharistie niet 
 mogelijk is, kan er een Woord- en Communiedienst gehouden worden. Voor het verder 
 gebruik van de kerkruimte verwijs ik naar de bisdomuitgave: Geef uw gebouw toekomst. 
 Over vijf jaar moet beoordeeld worden of kerkruimte en kerkcentrum financieel  
 verantwoord kunnen functioneren. 
 
Begin 2014 zullen bisdom en dekenaat het initiatief nemen voor de evaluatie. Zij zullen dan 
suggesties aanreiken voor de invulling van deze evaluatie. 
 
Ik besef dat de uitvoering van deze besluiten veel tijd en energie vraagt van vele vrijwilligers. 
Gezien de inzet, die u tot nu toe getoond heeft, heb ik het vertrouwen, dat u ook nu elkaar kunt 
inspireren om samen te werken aan vitale missionaire geloofsgemeenschappen. Het dekenaat zal 
bereid zijn, de nodige ondersteuning te geven. 
Moge de Heer u allen zegenen en behoeden. Mogen het licht en het vuur van de H. Geest u 
vergezellen op uw verdere weg naar missionaire geloofsgemeenschappen. 
 
 
  
  
Gegeven te Utrecht, 24 september 2007 
 

 
 
 
 

+ Adrianus Kardinaal Simonis  
Apostolisch Administrator 


