
 

 

 

Grootebroek, oktober 2021 

Beste medeparochianen, 

Het is oktober en het najaar is in aantocht. De natuur gaat in winterslaap. Dat geldt in geen geval voor de Regio 

West Friesland ZO, welke bestaat uit de parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, 

Hoogkarspel en Venhuizen. Gevoelsmatig zijn we de Coronapandemie achter ons aan het laten, echter de 

volgende uitdaging staat ons al te wachten. De afgelopen periode slokte de actualiteit al onze aandacht op, nu 

kunnen we onze blik weer richten op de toekomst van de Regio. Dat is hard nodig, wanneer we onze 

geloofsgemeenschappen in de toekomst overeind willen houden.  

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de stappen die het Regiobestuur, samen met 

de pastores, aan het zetten is. Al enige tijd geleden heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam aan alle parochies 

gevraagd een vitaliteitsscan in te vullen. Dat is een hulpmiddel om met elkaar vast te stellen hoe levendig en 

sterk parochies zijn. Het algemene beeld is dat de regio in zijn geheel kwetsbaarder aan het worden is. 

Deskundigen voorspellen zelfs dat het aantal kerkgangers over 10 jaar gehalveerd is! De conclusie die we daar 

als bestuur uit getrokken hebben is dat we niet op dezelfde voet verder kunnen. Dat roept allerlei vragen op. 

Hoe gaan we wel verder? Hoe organiseren we het gesprek daarover? Wat te doen? 

Voor een eerste bescheiden stap heeft het bestuur hulp van buitenaf ingeroepen.  Een extern begeleider, dhr. 

Henk Brussel, zal met het pastorale team enkele gesprekken voeren. Leidraad voor die gesprekken is een 

tweetal vragen: 

1. Hoe beleven jullie in het dagelijkse werk de levendigheid van het pastorale programma en van de 

parochies? 

2. Welke perspectieven op de toekomst leven er bij jullie als het gaat om inhoud en organisatie van het 

pastorale programma en de rol die parochies kunnen vervullen? 

De opbrengst van deze (voorlopig) twee gesprekken monden uit in een bescheiden rapport. Daarna volgen 

twee bespreekmomenten. Het eerste moment is een ontmoeting van het regiobestuur met het pastoraal team. 

Het tweede moment zal zijn op een zaterdag, nog dit najaar, waarin parochianen de gelegenheid geboden 

wordt om hun verhaal te vertellen bij de bovenstaande vragen. Nadere informatie over deze bijeenkomst en 

wat we verder van plan zijn, volgt zo spoedig mogelijk in een volgende nieuwsbrief. 

Intern vindt op dit moment overleg plaats over de datum en de locatie. Het pastorale team heeft een eerste 

gesprek gehad met de begeleider. Een tweede gesprek staat gepland voor eind oktober.  

We hopen op een zorgvuldig en inspirerend proces met elkaar. Het bestuur neemt zich voor u zo zorgvuldig 

mogelijk te informeren en te betrekken bij de inhoud van het proces. Indien u hierover vragen heeft, kunt u die 

richten aan info@parochieswestfrieslandzo.nl  

Voor nu, hartelijke groet, het Regiobestuur. 
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