Weert, augustus 2017
Geachte medeparochianen,
Een belangrijke taak van een pastoor is de zorg voor het geestelijk welzijn van zijn parochianen. Het
kerkbestuur ondersteunt hem daarbij en heeft mede de taak het vermogen van de parochie
verstandig te beheren. Helaas dalen de inkomsten, onder andere vanwege teruglopend kerkbezoek
en minder parochiebijdragen, terwijl de kosten gelijk blijven of stijgen. Dit is geen gezonde situatie en
ook niet lang vol te houden.
• Werkgroep herbestemming
Binnen de kerkbesturen van Weert Zuid-Oost is daarom een werkgroep herbestemming kerkelijke
gebouwen ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit de volgende bestuursleden: mw. Jongeling en de
heren Houben, Van de Kruijs, Laumen en Theunissen. Het bisdom is in de werkgroep
vertegenwoordigd door pastoor Tervoort en de heer Van der Lee.
Aangezien pastoor Rosenhart zich zeer verbonden voelt met de kerkgebouwen en de mensen die er
kerken, heeft hij, na overleg met het bisdom, besloten geen deel uit te maken van de werkgroep. Hij
wordt uiteraard wel op de hoogte gehouden van het gehele proces.
De werkgroep rapporteert regelmatig alle ontwikkelingen aan het gehele kerkbestuur, dat dan al of
niet instemt met de te nemen volgende stappen. Deze werkgroep heeft als opdracht voor de
toekomst van de parochies Weert Zuid-Oost (Keent, Leuken en Moesel) te onderzoeken welke
kerken nog noodzakelijk zijn.
• Voornemen herbestemmingsonderzoek
In het kader van het hiervoor gemelde stelt de werkgroep voor op korte termijn onze St. Josephkerk
onderwerp te laten zijn van een specifiek onderzoek naar alternatieve gebruiksmogelijkheden. Het
kerkbestuur is voornemens om opdracht te verlenen tot een nader vooronderzoek, inclusief een
exploitatiebegroting. Dit kan op termijn leiden tot het aan de eredienst onttrekken van de
St. Josephkerk.
• Parochievergadering
Het zal u duidelijk zijn dat wij op een zorgvuldige wijze met uw gevoelens, maar ook met de door u,
parochianen, in verleden en heden ingebrachte middelen, omgaan. Wij organiseren daarom een
parochievergadering tijdens welke een nadere toelichting volgt en u al uw vragen kunt stellen. Deze
vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 6 oktober 2017 om 19.30 uur in het Keenter Hart,
St. Jozefskerkplein 3 in Weert. Wij hopen u daar te ontmoeten.
U wordt verder op de hoogte gehouden via berichten in de Parochiewijzer, via de website van onze
parochies http://www.parochiesweertzuidoost.nl/ en door informatiebijeenkomsten. Wij zijn ons
ervan bewust, dat dit bericht u wellicht overvalt en mogelijk de nodige emoties oproept, maar niets
doen is helaas geen optie meer.

Met vriendelijke groeten,
De kerkbesturen van Weert Zuid-Oost

