Op 1 juli j.l. hebben afgevaardigden van de kerkbesturen uit de dorpen van de gemeente Gulpen-Wittem (behalve
Reijmerstok) vergadert met het dekenaal bestuur o.l.v deken P. Bronneberg. Ook de die dag aangetreden nieuwe Vicaris
Generaal van ons bisdom Harrie Quaedvlieg was aanwezig . Hij heeft voortaan de leiding van de commissie van
Herstructurering van ons bisdom en vertelde over zijn ervaringen bij de federatievorming van alle parochies van Geleen.
Tijdens die vergadering en de vergadering van 12 juli van ons dekenaal bestuur, is er al wat duidelijker geworden welke
stappen gezet gaan worden om te komen tot één federatie van parochies in onze gemeente. Reijmerstok hoort daar niet bij,
want die parochie is al opgenomen in de federatie Terlinden-Margraten-Scheulder. Deken P. Bronneberg, pastoor van
Gulpen en Wijlre, is per 1 juli benoemd tot pastoor van de (kleine) federatie Epen, Mechelen en Slenaken. Per die dag is
pastoor R. v.d. Berg vanwege een longaandoening ‘in de ziektewet’. Hij vertrekt uit Slenaken. Deken Bronneberg krijgt er per
1 september een kapelaan en een diaken bij, beiden uit India. Kapelaan Marthoma Alexander (32) is momenteel kapelaan in
Venray e.o. Vins Siju Bysingh (31) wordt diaken en het volgend jaar priestergewijd. Beide gaan voorlopig wonen in de
pastorie van Slenaken. Het is de bedoeling dat vanaf november alle parochies van de gemeente Wittem bijdragen aan hun
salariëring. Met de parochies zal over de hoogte van ieders bijdrage worden overlegd. Mijn benoeming als pastoor loopt t/m 31
december van dit jaar. Ik hoop daarna dienstbaar te blijven aan het dekenaat en de federatievorming in de gemeente GulpenWittem. Het tot stand komen daarvan zal stap voor stap gebeuren. De parochies van Epen, Mechelen en Slenaken vormen al
een kleine federatie met één overkoepelend bestuur. Cluster Morgenster (Eys, Wahlwiller en Nijswiller) is op ook weg naar
een kleine federatie per 1-1-2022. Op veel terreinen wordt in Morgenster al samengewerkt zoals in de Pastoraatsgroep, het
Liturgisch Beraad, de Lectorengroep, het Zorgoverleg etc. Onze cluster heeft al een overkoepelend bestuur, zo te verstaan,
dat het voorstellen doet, die door de afzonderlijke kerkbesturen worden getoetst. Vóór het einde van dit kalenderjaar hopen we
met de drie kerkbesturen tot een clusterbestuur te komen dat verantwoordelijk is voor alle drie de parochies van Morgenster
en erkend wordt door ons bisdom. Bij de aanbieding van een geconsolideerde jaarrekening aan het bisdom blijven de
financiën van de huidige parochies gesplitst. De plaatselijke kerkbesturen worden omgevormd tot ‘parochieraden, die een
aantal taken zullen blijven vervullen, die ze nu ook vervullen: de zorg voor de gebouwen; de zorg voor het de administratie en
‘t op peil blijven van de financiën; het stimuleren van de parochianen om mee te doen met vrijwilligerswerk. Aan de
verschillende raden zal een budget worden toegekend, zodat men niet voor ieder wissewasje naar de penningmeester hoeft.
Over al dit soort zaken zullen afspraken worden gemaakt. Het zal zaak zijn dat de verhouding tussen de raden, de parochies
en het centrale bestuur berust op vertrouwen. Ook de parochies Gulpen en Wijlre gaan de weg op van een kleine federatie.
Stap voor stap gaan de clusters richting een grote federatie met deken Bronneberg als pastoor-moderator, die geholpen wordt
door 2 kapelaans en verder door gepensioneerde pastores als vrijwilligers. Pastor Franssen blijft beschikbaar. Welke mijn rol
zal zijn, daarover ga ik na de vakantie met de deken in gesprek.
De ontwikkelingen in de samenleving en de positie van geloof en Kerk vragen om aanpassing. Het doel ervan is een structuur
te scheppen waarin het doorgeven en de beleving van het Evangelie zo goed mogelijk wordt ondersteund. Ieder van ons kan
met de talenten die hem/haar zijn geschonken daaraan een bijdrage leveren. Hartelijke groet, mede namens pastor Franssen.
Blijf gespaard voor corona, A. Reijnen, pastoor
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