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Geachte Parochianen,
Vorig jaar juni hebben wij u geïnformeerd over het besluit dat genomen is ten aanzien van de
toekomst van de Parochie De Goede Herder.
Dit besluit luidde:
Binnen vijf jaar, dus uiterlijk 2022, is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd . Een
logisch gevolg hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad ook één centrum voor vieren,
leren en dienen komt.
Om dit verder vorm te geven zal er uiterlijk op 1 juni 2018 in iedere stad één Pastoraatsgroep
dienen te functioneren.
Dit besluit is genomen naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek naar de stand van
zaken in onze Parochie dat een beeld liet zien van een sterk afnemende deelname van katholieken. In vijf jaar tijd is de kerkgang en de deelname aan de sacramenten meer dan gehalveerd. Daarnaast teert de Parochie ieder jaar in op haar vermogen door structurele tekorten.
Door het Parochiebestuur en het Pastoraal team is toen de fundamentele vraag gesteld hoe
we er voor zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft. Deze vraag is
besproken met de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies waarna in overleg
met de Bisschop genoemd besluit genomen is.
Voor Schiedam betekent dit dat de vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan en er één
nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats komt. De uiteindelijke plaats voor vieren, leren
en dienen wordt de Basiliek.
De Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen een termijn van vijf jaren
worden gesloten. De H. Jacobuskerk zal vooralsnog open blijven, als aanvullende plaats voor
vieren. Er is overeengekomen dat na een periode van vijf jaar opnieuw bezien wordt of de
aanvullende beschikbaarheid van H. Jacobuskerk nog gewenst is.
In augustus 2017 hebben Bestuur en team een commissie van kernvrijwilligers gevormd die
adviseert over de vorming van één geloofsgemeenschap in Schiedam . In de commissie zijn de
huidige vier deelgemeenschappen vertegenwoordigd. Aan de commissie is een centrale vraag
gesteld : “Hoe kan het vieren/ leren/ dienen in de Basiliek zo worden ingericht dat een thuisplek voor alle parochianen uit de voormalige vier deelgemeenschappen gaat ontstaan?”
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De commissie heeft hierover in januari 2018 een advies uitgebracht aan Parochiebestuur en
Pastoraal team. Dit advies heeft geleid tot het volgende besluit :
•
•
•
•

na de zomer 2018 zullen we starten met gezamenlijke vieringen in de Basiliek. Op de
zondagen dat deze vieringen plaatsvinden zullen de andere drie kerken gesloten zijn.
het is daarbij belangrijk dat in de gemeenschappelijke diensten de “kleuren” van alle
vier de deelgemeenschappen tot uitdrukking komen.
de gezamenlijke vieringen zullen twee keer plaatsvinden in 2018 (september en november ) en negen keer in 2019 (elke maand , behalve in juli, augustus en december.)
invulling van deze gezamenlijke vieringen zal worden besproken door een op te richten Liturgiewerkgroep.

Op deze wijze wordt enerzijds invulling gegeven aan de Basiliek als centrum van vieren/ leren en dienen, waarbij anderzijds een eerste stap wordt gezet om de Basiliek een thuisplek
te doen zijn voor alle parochianen uit de huidige vier deelgemeenschappen.
Op grond van het in juni 2017 genomen besluit zullen de Heilig Hart - en St. Jan de Doper Visitatiekerk binnen vijf jaar aan de eredienst worden onttrokken. Met het Bisdom is overeengekomen om uiterlijk eind dit jaar de definitieve sluitingsdatum vast te stellen.
De in deze brief genoemde besluiten zullen in de diverse deelgemeenschappen mondeling
worden toegelicht.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw deelgemeenschap.
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