Herinneringsoproep
Op zaterdag 9 november 2013 organiseren Bezield Verband Utrecht en het
Professorenmanifest een bijeenkomst onder de titel

Bezieling als opgave en noodzaak
Aanleiding
Het bisschoppelijk liturgisch- en fusiebeleid, resulterend in het opgaan van
geloofsgemeenschappen in een eucharistisch centrum en het sluiten van grote aantallen
kerkgebouwen, lijkt het begin van het einde te betekenen voor veel lokale
geloofsgemeenschappen.
Hoe vitaler en bezielder een geloofsgemeenschap echter is, hoe groter de kans om onder
de toenemende druk tot centralisatie overeind te blijven. En als er uiteindelijk een
bisschoppelijk decreet tot kerksluiting komt, zal de mate van vitaliteit van de
gemeenschap een belangrijke juridische succesfactor vormen voor het in beroep gaan bij
het Vaticaan tegen een dergelijke beslissing.
Programma
Het centrale thema op 9 november is hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap in haar
lokale omgeving vitaliseren. We gaan aan de slag met de twee wezenlijke elementen van
vitaliteit. Enerzijds de pastorale, inspirerende, bezielingskant, wat we noemen de
inhoudelijke kant. Anderzijds heel concrete aspecten van wat we noemen de
organisatorische kant.
De inhoudelijke kant
De dringende vraag die in dit onderdeel centraal staat is: hoe zorgen we er met elkaar
voor dat een kostbaar erfgoed niet verloren gaat en open blijft voor vernieuwing?
Veel van wat in de loop der jaren verworven is aan geloofskracht en betekenis voor het
dagelijks leven, dreigt te verdampen en verloren te gaan. Door fusies en daaropvolgend
kerksluitingen wordt het onmogelijk om vanuit de plaatselijke kerk inhoud te blijven
geven aan de drie basisopdrachten die eigen zijn aan een levende geloofsgemeenschap:
a. leren, dienen en vieren
b. nabij zijn aan het leven en werken van de leden van de gemeenschap
c. werken aan vernieuwing en innovatie door open en door de gemeenschap gedragen
“ondernemerschap”.
Het werken aan deze drie basisopdrachten is nu eens te meer belangrijk. En als dat niet
dichtbij het leven en werken van gelovigen gebeurt, staat de voortgang van de
geloofstraditie op het spel.
De organisatorische kant
Bij dit onderdeel gaat het om concrete onderwerpen als:
- opstellen van plannen, procedureel/tactische mogelijkheden
- financiën, organisatie, leiderschap in een fusiesituatie
- mogelijkheden en valkuilen van het oprichten van een stichting
- kan een parochiefederatie een alternatief bieden
- hoe je achterban te informeren, mobiliseren en enthousiasmeren
- hoe reageer je op de druk vanuit de centrale leiding om de lokale activiteiten af te
bouwen (centraliseren parochiebladen, websites, koren, vieringen)

- welke opstelling kies je in het besluitvormingsproces gericht op kerksluiting
- welke mogelijkheden heb je om in bezwaar/beroep te gaan tegen een bisschoppelijk
decreet tot kerksluiting
- wat doe je als dit alles niet het gewenste resultaat heeft?
Bestemd voor
De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 7 september jl. en is bedoeld voor
leden van lokale geloofsgemeenschappen die op welke wijze dan ook in de knel dreigen
te komen.
In verband met het karakter van de bijeenkomst (werkbijeenkomst) mikken wij op een
gemiddeld aantal van niet meer dan 2 á 3 personen per geloofsgemeenschap. Op die
manier kunnen we ook aan zoveel mogelijk verschillende geloofsgemeenschappen een
plaats bieden.
Datum/tijd zaterdag 9 november van 10.00 – 15.00 uur (welkom vanaf 9.30 u.)
Plaats Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, Amersfoort (goede
parkeermogelijkheden, op 5 minuten lopen van het centraal station).
Kosten
Deelname is in principe kosteloos. Wel zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Dat kan
aan het eind van de bijeenkomst, of door een bedrag over te maken op rekeningnummer
42 83 02 718 van Bezield Verband Utrecht te Breukelen o.v.v. “Bijdrage bijeenkomst 9
november”. Omdat wij de ANBI status hebben is uw gift aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.
Aanmelding Stuur een e-mailberichtje naar 9november@professorenmanifest.nl
Met vermelding van uw naam, functie, woonplaats en geloofsgemeenschap.
Geef ook aan of u voorkeur hebt voor een werkgroep “organisatorisch” of “inhoudelijk”

