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Persbericht informatieavond ‘Toekomst kerk Albergen’

Kerk van Albergen onttrekken aan de eredienst
Albergen, 7 juli 2020
Tijdens een speciale informatieavond in de plaatselijke kerk is bekendgemaakt dat voorbereidingen
worden getroffen om de kerk van Albergen te onttrekken aan de eredienst. Hieronder wordt
toegelicht wat de aanleiding is voor dit besluit en wat de gevolgen zijn.
Financieel knel
De Heilige Pancratius parochie bestaat uit negen kerken: Albergen, Fleringen, Geesteren, Langeveen,
Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Al langere tijd signaleren het pastorale
team en parochiebestuur een dalende tendens: enerzijds, een afname in de deelname aan de
sacramenten, het kerkbezoek en de bezetting van vrijwilligersfuncties. En anderzijds, dalen de
inkomsten van de locaties en stijgen de kosten flink. Met name het onderhoud van de gebouwen is
een flinke kostenpost. De afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen genomen om de begroting
sluitend te krijgen. Zo is er stevig bezuinigd op het onderhoud, zijn de betalingen aan vrijwilligers
stopgezet en de tarieven voor de dienstverlening verhoogd. Dit alles heeft helaas onvoldoende
resultaat gehad. De begroting 2020 laat een groot tekort zien. Door opnieuw fors te snoeien in het
onderhoud van de kerken, is de begroting rondgekomen voor dit jaar, maar financieel begint het flink
te knellen. Dit vraagt om duidelijke besluiten en heldere plannen voor de toekomst van de parochie.
Koop met oog voor geloofsgemeenschap
Het parochiebestuur heeft intern gesprekken gevoerd over de toekomst van de kerken. Intussen
bleek er belangstelling voor het kerkgebouw van Albergen. Het betreft de broers Arjan en Léon Lucas
(eigenaren van het bedrijf Lucas IT in Albergen), die zelf zeer betrokken parochianen zijn en al jaren
actief als vrijwilliger in de kerk van Albergen. Zij zijn bereid om de kerk te kopen en daarbij rekening
te houden met de geloofsgemeenschap. Hun doel is karakteristieke delen van het gebouw te
behouden en beschikbaar te laten voor de geloofsgemeenschap. Een unieke en mooie
samenwerking! Daarom heeft het parochiebestuur besloten de kerk van Albergen aan de eredienst
te onttrekken. De keuze hiertoe is gemaakt en het proces is inmiddels in gang gezet.
Draagvlak onder parochianen
Een andere invulling voor en alternatief gebruik van het kerkgebouw zijn al eerder ter sprake
gekomen. De afgelopen jaren hebben het parochiebestuur en pastorale team diverse signalen vanuit
de geloofsgemeenschap zelf hierover ontvangen. Zowel vrijwilligers als andere parochianen hebben
aangegeven, de noodzaak voor alternatief gebruik van het kerkgebouw in te zien en te
ondersteunen. Het parochiebestuur hoopt en denkt dan ook, dat er voldoende draagvlak onder
parochianen zal zijn voor verkoop van het kerkgebouw, zeker als delen ervan voor hen blijvend
beschikbaar zijn.

Kerkdorp mét kerk
Tegelijkertijd beseft en onderschrijft het parochiebestuur de gevoeligheid van het besluit om de kerk
te onttrekken aan de eredienst en het kerkgebouw te verkopen. Dit is een moeilijk en emotioneel
proces, dat tijd kost en veel communicatie en nazorg vraagt, niet alleen voor de parochianen, maar
voor alle inwoners van het kerkdorp Albergen. Het woord ‘kerkdorp’ zegt het al: de kerk is
gezichtsbepalend voor een dorp als Albergen en vormt figuurlijk het kloppend hart. Dit zal voorgoed
veranderen. Tegelijkertijd ligt er nu de unieke kans om het kerkgebouw én het gebruik ervan (deels)
te behouden voor het dorp en de parochianen. Albergen blijft daarmee een kerkdorp mét kerk; een
kerk met een andere invulling.
Toekomst H. Pancratiusparochie
Albergen is onderdeel van een groter geheel. Het spreekt voor zich dat het parochiebestuur ook de
andere locaties goed in beeld wil brengen. Naast de financiële situatie gaat het daarbij ook om
kerkbezoek en de beschikbaarheid van vrijwilligers en lokale bestuurders. Belangrijk is om daarbij de
wensen van de geloofsgemeenschappen te kennen en de mogelijkheden die men zelf ziet voor een
mogelijk alternatief gebruik van het kerkgebouw.
Bijeenkomsten 8 en 9 juli
Wij begrijpen dat er vragen zullen zijn en behoefte om te reageren. Die gelegenheid is er op
woensdag 8 juli en donderdag 9 juli in de kerk van Albergen, beide dagen van 19.00 – 20.00 uur.
Leden van het parochiebestuur, pastorale team en Commissie van Beheer zijn dan aanwezig om
samen in gesprek te gaan.
Hoe verder
Voor het invullen van de toekomst als geloofsgemeenschap vragen wij de inbreng van parochianen
en andere inwoners van Albergen. Wij zullen daartoe bijeenkomsten organiseren dit najaar, waarna
we met elkaar duidelijke stappen kunnen gaan zetten. Bij vragen, ideeën, reacties of opmerkingen
staan het pastorale team, het parochiebestuur en de Commissie van Beheer steeds tot ieders
beschikking.
Procedure en uitnodiging voor hoorzitting
Na het besluit tot onttrekking van een kerk aan de eredienst, behoort zorgvuldig een kerkelijke
procedure doorlopen te worden. Naast het beschikbaar zijn van een pastoraal beleidsplan voor de
komende jaren, dient er een toekomstvisie op de gebouwen in de hele parochie te zijn. Een
belangrijk onderdeel van de procedure is het organiseren van een hoorzitting. Op woensdag 26
augustus a.s. zal om 19.00 uur de hoorzitting plaatsvinden in de kerk van Albergen. Hier kunnen
vragen worden gesteld en kan men verder in gesprek gaan met het parochiebestuur, het pastorale
team en de Commissie van Beheer van Albergen. Wij nodigen parochianen en andere
belangstellenden uit Albergen van harte uit voor deze hoorzitting. Graag vooraf aanmelden via het
lokale secretariaat van Albergen, tel. 0546 – 44 12 16, vanaf 11 augustus bereikbaar op woensdag en
vrijdag van 9.30-11.30 uur of via de mail: info.albergen@hpancratius.nl.

Vertrouwen in de toekomst
Het parochiebestuur, het pastorale team en de Commissie van Beheer zien met vertrouwen de
veranderingen in Albergen tegemoet en vragen parochianen en andere inwoners van Albergen om
mee te denken over de toekomst van de pastorale zorg in Albergen.
Meer informatie
Voor meer informatie: pastoor C. Pikkemaat, te bereiken via het secretariaat van de Heilige
Pancratius parochie, tel. 06 – 33 56 40 02, bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9.00 – 12.00 uur
en 13.30 – 16.30 uur, op donderdag van 13.30-16.30 uur en op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

