Bekendmaking van het beleidsplan van de H. Franciscusparochie i.o.. Deze beschrijving
is op zondag 1 december 2019 in alle 5 parochiekerken voorgelezen.
Beste Parochianen,
Zoals bekend, heeft de stuurgroep in februari 2019 haar aanbevelingen aangeboden. Deze zijn
gebaseerd op de rapportages van de drie werkgroepen over: Vitaliteit, Financiën en Gebouwen.
In elk van deze werkgroepen had een vertegenwoordiger van elke parochie zitting.
Deze aanbevelingen waren hard en logen er niet om. Ze hielden samengevat het volgende in:
1. Sluiten van de parochiekerken van: de Mariakerk, de kerk van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand en de Pieterkerk;
2. Het fuseren van onze vijf parochies tot de heilige Franciscusparochie;
3. Vieringen centraliseren op de locaties van Engelmunduskerk en Adelbertuskerk;
4. Gezien de algemene slechte financiële situatie, het zo snel mogelijk doorvoeren van alle
plannen.
Deze aanbevelingen waren op grond van de bestaande situatie natuurlijk volkomen billijk. Het
PU-bestuur heeft echter vanaf het eerste begin haar bedenkingen gehad tegen het volledig
sluiten van kerklocaties. Dergelijke acties hebben in ons recente verleden in Haarlem-Noord
en ook nog zeer recent in IJmuiden veel pijn gedaan. Mensen hebben een binding en
thuisgevoel bij hun locatie.
Er is daarom, in samenspraak met de vijf beheercommissies een beleidsplan gemaakt, wat in
het kort het volgende inhoudt:
•

•
•

•
•

De vijf parochies streven ernaar te fuseren per 4 oktober 2020 op de feestdag van de
heilige Franciscus; na accordering door de priesterraad van het bisdom en
goedkeuring door de bisschop;
Onze nieuwe Franciscusparochie gaat vieren in de gebouwen van de
Engelmunduskerk en de Adelbertuskerk;
In de aanloop naar de fusie worden de aanpassingen van de vieringen naar de nieuwe
situatie in overleg met de parochies gepland. Tot 1 mei 2020 ligt het rooster vast.
Voor de periode daarna zal met elke parochie afzonderlijk overleg gehouden worden
vanaf februari 2020;
De vieringen in het Kruispunt Velserbroek gaan door tot en met 1 juli 2020, daarna
wordt het contract beëindigd.
Op de locaties van de Mariakerk, de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
en de Pieterkerk kan een kapel ingericht worden in de sacristie voor een periode van
maximaal vijf jaar. Per locatie wordt gezocht naar praktische mogelijkheden.
De kapellen met ongeveer 30/35 zitplaatsen zijn bedoeld voor:
o Wekelijkse doordeweekse vieringen, desgewenst ook kleinschalige uitvaarten en
een gezamenlijke ziekenzalving;
o Andere parochiële gebedsactiviteiten zoals bezinning, rozenkransgebed, en
getijdengebed;
o Sociale ontmoeting voor de parochianen.

•

Ruimtes die op termijn niet meer gebruikt worden, zullen worden herbestemd, om
noodzakelijke inkomsten te genereren.

•

De nieuwe Franciscusparochie is nadrukkelijk geen voortzetting van de huidige
Adelbertus- en Engelmundus parochies. Onze nieuwe Franciscusparochie wordt vorm
gegeven door het opzetten van een nieuwe organisatie, waarin iedereen een plek kan
vinden en zich thuis kan voelen.

•

Er is intensief en langdurig overleg geweest met het bisdom Haarlem-Amsterdam waarin
het beleid duidelijk werd. Daarbij werd ons toch wel ongewone plan met interesse bekeken
en er werden duidelijke randvoorwaarden gesteld. Gezien het innovatieve karakter van de
door ons voorgestelde werkwijze, heeft het nog veel extra tijd gekost om alles uit te leggen,
te verduidelijken en te toetsen aan het beleid. Op vrijdagavond 29 november hebben we
de finale goedkeuring ontvangen vanuit het bisdom.

Het PU-bestuur gaat nu met elke beheercommissie, per locatie de vervolgstappen in kaart
brengen. Er zullen begin 2020 informatiebijeenkomsten worden gehouden per individuele
parochiegemeenschap waar u nader over het plan geïnformeerd wordt. Ook zullen we u
uiteraard verder informeren via de website en het Franciscus Magazine. Het volledige
beleidsplan en de nieuwe organisatiestructuur zijn voorafgaand aan de bijeenkomsten
beschikbaar op onze website: www.parochiefranciscus.net
Hiermee leggen we het fundament voor een vitale en gastvrije Franciscusparochie. We
hebben met z’n allen veel te doen en we zijn ons er terdege van bewust dat veranderingen
pijn zullen doen. We hebben u daarbij allemaal hard nodig. Alle acties zijn erop gericht om
“het goede” te behouden en een nieuwe toekomst te waarborgen voor ons geloof en
geloofsgemeenschap, waarin iedereen zich thuis mag voelen en zodat we ons met nieuw elan
op onze missionaire en diaconale taak kunnen richten.
Het PU bestuur,
Pastoor Paimpillil, Henk van der Weide, John van den Berg, Anne Commandeur, Wim
Huiberts, Alex Noort, Peter Kortenoeven-Klasen

