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Roermond, augustus 2022

Geachte confraters,
Geachte dames en heren,

In verschillende gremia van ons bisdom is met regelmaat gesproken over de zondagse eucharis-
tievieringen in de weekeinden. Het beleid van het bisdom was er tot nu toe op gericht om elk
weekeinde in elke parochiekerk in Limburg minstens één eucharistieviering aan te bieden. In
een eerder schrijven uit 2016 is dat verwoord en gepubliceerd.

De bisdomstaf wilde daarmee destijds onderstrepen dat de Kerk zich niet actief uit dorpen en
stadswijken terugtrekt, maar present wil zijn in de samenleving. In figuurlijke zin via deelname
aan het sociaal-maatschappelijk leven, maar ook heel letterlijk door een plek te hebben en te
koesteren waar God tussen de mensen kan wonen en we als gelovigen kunnen samenkomen om
zijn Woord te horen en de sacramenten te vieren. Een vitale kerk kan niet zonder de zondagse
eucharistie als hart van heel het kerkelijk leven.

Die intentie is er nog steeds. Maar inmiddels zijn we een heel aantal jaren verder en is de situatie
op veel plaatsen ingrijpend veranderd. Het lukt in veel dekenaten gewoonweg niet meer om
structured voldoende priesters te zoeken en te vinden om elk weekeinde in elke kerk eucharis-
tie te vieren; andere plaatsen ervaren een structureel tekort aan cruciale vrijwilligers waardoor
de garantie van een zondagse H. Mis in het gedrang komt. Financiën (waaronder stookkosten]
mogen natuurlijk nooit een hoofditem zijn in pastorale zaken, maar kunnen toch ook niet buiten
beschouwing worden gelaten. Daarnaast is het aantal gelovigen dat deelneemt op sommige
plaatsen zo klein, dat het de vraag is of er niet beter ingezet kan worden op het bij elkaar bren-
gen van gelovigen uit verschillende parochies in één gezamenlijke eucharistieviering, zeker nu
alle parochies - op een enkele uitzondering na - onderdeel uitmaken van een federatie. Tot slot
kan het ook steeds meer een belastende opgave worden voor priesters en vrijwilligers om, soms
meermaals in één weekeinde, voor heel kleine groepen kerkgangers heilige missen te verzorgen.
Dit alles zijn reële en gerechtvaardigde overwegingen.

Een besluit om in een bepaalde kerk niet meer elk weekeinde een zondagse eucharistieviering
aan te bieden, mag niet lichtvaardig genomen worden. Temeer daar een dergelijk besluit bijna
altijd onomkeerbaar is. Niet geheel ten onrechte dient zich dan de vraag aan of een parochie, die
niet meer wekelijks een zondagviering kan houden, nog wel aan de minimumeisen voldoet om
als parochie te functioneren? Als gevolg daarvan zouden parochianen deze maatregel kunnen
zien als een eerste stap naar het sluiten van een kerk. Daarom is de bisdomstaf ervan overtuigd
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dat een dergelijk besluit zo zwaarwegend en ingrijpend is dat er zorgvuldig en weloverwogen
gehandeld moet worden.

De Kerk mag zich niet louter door organisatorische en zeker niet alleen door bedrijfseconomi-
sche redenen laten leiden. Een brede kerkelijke presentie en een missionaire pastoraal behoren
tot onze kerntaken. Het vieren van de eucharistie als bron van waaruit een geloofsgemeenschap
leeft, blijft het hart van heel ons kerkelijk leven.

Het beleid van het bisdom is er daarom op gericht dat de eucharistie toegankelijk is en blijft en
een centrale plaats heeft in onze geloofsbeleving. Tegelijkertijd is er begrip voor dat - wanneer
het echt niet anders kan - er in sommige kerken voor gekozen wordt om niet meer wekelijks een
eucharistieviering aan te bieden. Mocht deze nood zich in uw parochiefederatie voordoen, dan is
het van belang om tot een zorgvuldig en weloverwogen besluit te komen. Daarom willen wij u
vragen om in die situtie met onderstaande punten rekening te houden:

a) Het besluit om in een bepaalde kerk niet meer wekelijks eucharistie te vieren, moet inge-
kaderd zijn in een langetermijnvisie, waaruit duidelijk blijkt wat de plaats en de functie
van de desbetreffende (parochiejkerk in het geheel van de federatie/fusieparochie is of
wordt. Een en ander moet goed verantwoord kunnen worden tegen de achtergrond van
de pastorale zorg in federatie- offusieverband.

b) Er dient alles aan gedaan te worden om het voor mensen mogelijk te maken in een an-
dere kerk de eucharistie te vieren. De ingezette en op veel plaatsen doorgevoerde fede-
ratievorming kan er goed toe bijdragen parochianen uit te nodigen en aan te moedigen
om op de zondagen, waarop er in de eigen kerk geen eucharistie gevierd wordt, bij de
vieringen in een andere kerk binnen de federatie aan te sluiten.

c) Het is absoluut geen vanzelfsprekendheid en ook zeker niet wenselijk om in plaats van
een eucharistieviering een woord- en communiedienst of louter een woorddienst aan te
bieden. Dit kan slechts in zeer sporadische gevallen een oplossing bieden.

d) Het besluit om in een bepaalde kerk niet meer wekelijks een zondagse eucharistieviering
aan te bieden, moet zeer zorgvuldig met de parochianen gecommuniceerd worden.Een
korte mededeling in het parochieblad of vanaf de kansel is zeker niet voldoende. Gezien
de belangrijke consequenties voor de geloofsbeleving van velen, dringen wij aan op een
bijeenkomst waar uitleg, alternatieven en consequenties op lange termijn goed toege-
licht en besproken kunnen worden.

e] Tenslotte vragen wij u om op voorhand in overleg te treden met het bisdom en wel met
vicaris-generaal Quaedvlieg. Het besluit om niet meer elk weekeinde een zondagse eu-
charistieviering te houden, kan niet louter een mededeling achteraf aan het bisdom zijn.
Als bisdomleiding willen we graag samen met u hierin optrekken en ook goed monitoren
hoe de stand van zaken is in de federaties.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We danken u heel hartelijk voor uw
inzet en wensen u veel wijsheid en een missionaire geest,

Met vri^idelijke hoogachting en grote waardering,
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