
 

Persbericht van de negen geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie 

 

Afgelopen maandagavond heeft er – op uitnodiging van het parochiebestuur – een gesprek 

plaatsgevonden met de negen voorzitters van de beheercommissies binnen de H. Pancratius 

parochie. De aanleiding was de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de 

parochie in z’n geheel en van de locatie in het bijzonder.  

 

Aan het einde van de bijeenkomst hebben de negen voorzitters gemeend met een 

gezamenlijke verklaring te moeten komen: “Als negen geloofsgemeenschappen van de ene 

H. Pancratius parochie willen wij samenwerken en optrekken naar de toekomst onder het 

reeds vastgestelde motto ‘SAMEN KERK, SAMEN STERK’, zonder enig voorbehoud!”. Dit 

wordt door de beheercommissies vertaald naar een aantal uitgangspunten: 

 “Wij geven uitvoering aan het vastgestelde beleid”. 

 “Wij werken met een jaarlijkse vastgestelde begroting per geloofsgemeenschap die in 

overleg met het parochiebestuur wordt vastgesteld en goedgekeurd door het bisdom” 

 “Het belangrijkste onderdeel van deze lokale begroting is de opbrengst van de 

jaarlijkse Actie Kerkbalans. De opbrengsten hiervan worden volledig besteed binnen 

de eigen geloofsgemeenschap aan gebouwenbeheer, de lokale organisatie, de 

diensten die vanuit de H. Pancratius parochie worden geleverd aan administratie en 

pastorale zorg, zoals bijv. vieringen, diaconale initiatieven, jeugd- en jongeren 

pastoraat en catechese”.  

 “Unaniem willen wij als geloofsgemeenschappen vormgeven aan het vastgestelde 

beleid van het parochiebestuur en zullen dit ook uitdragen in de lokale 

geloofsgemeenschappen naar al onze parochianen. Zonder onze parochianen zijn wij 

geen geloofsgemeenschap, we hebben iedereen hard nodig om vitaal te blijven, niet 

alleen op financieel gebied, maar zeker ook als het gaat om de 

vrijwilligersorganisatie. 

 

Hiermee hopen wij een nieuwe stap te zetten – met de steun en betrokkenheid van al onze 

parochianen – om de reeds genoemde intentie (“om alle negen kerken van onze parochie zo 

lang mogelijk open te houden, mits dit verantwoord is, én de pastorale zorg – in welke vorm 

dan ook – te garanderen”) vorm te geven in samenwerking met het parochiebestuur en 

pastorale team, voor een vitale H. Pancratius parochie.  

 

De bovenstaande verklaring heeft tot stand kunnen komen, nadat maandagavond  

verheldering is gekomen over de steeds terugkerende vragen omtrent de besteding van het 

oorspronkelijke vermogen van de voormalige parochies, na afronding van de fusie, én de 

besteding van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.  

 

 


