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‘Geloof is niet van steen’ 

Vitale toekomst noopt H. Pancratius parochie tot 

onttrekking van zes kerken aan de eredienst 

 

Tubbergen, 15 september 2020 

 

Op dinsdag 15 september hebben parochiebestuur en pastoraal team – na een gedegen 
voorbereiding – hun voorgenomen besluit bekendgemaakt over de toekomst van 
kerkgebouwen in de H. Pancratius-parochie. 
 
Na een grondige studie komen parochiebestuur en pastoraal team tot de conclusie dat 
binnen de totale parochie drie kerkgebouwen open zullen kunnen blijven. Met ingang van 
2025 zullen de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen nog geopend zijn.  
 
Zes kerken dicht 
De volgende zes kerken zullen vóór 2025 aan de eredienst worden onttrokken: 
 H. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd) 
 HH. Simon en Judas kerk in Reutum 
 H. Pancratius kerk in Fleringen 
 H. Pancratius kerk in Langeveen 
 H. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse 
 H. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen 
 

Onderstaand treft u een motivatie voor dit besluit en een eerste inventarisatie van de 
gevolgen van deze keuze. 
  



Financieel knel 
De H. Pancratius parochie heeft op dit moment negen kerken, te weten in Albergen, 
Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en 
Vriezenveen. Al langere tijd signaleren het parochiebestuur en pastoraal team dat de 
inkomsten van de locaties dalen en de kosten flink stijgen. Met name het onderhoud van de 
gebouwen vormt 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. 
 
Keuzes maken 
Behalve financiële tekorten neemt ook het aantal bezoekers in snel tempo af. Zo is het 
aantal kerkgangers in tien jaar tijd ruim gehalveerd en gaat zo’n 4% van de parochianen op 
dit moment naar de kerk. Een tendens die zich voortzet. 
Ook de bediening van sacramenten neemt af; zij zijn in tien jaar eveneens gehalveerd. 
Daarnaast neemt de leeftijd van vrijwilligers toe, komt méér op minder schouders en zijn 
bestuurlijke functies steeds moeilijker te vervullen. Er is behoefte aan duidelijke besluiten en 
heldere plannen voor de toekomst van de parochie. Er moeten daarbij keuzes worden 
gemaakt.  
 
Herbestemming kerk    
In juli is bekendgemaakt dat het kerkgebouw van Albergen aan de eredienst onttrokken zal 
worden. Deze kerksluiting is echter niet voldoende om de toekomst van de Pancratius 
parochie veilig te stellen en de pastorale zorg voor de toekomst te kunnen garanderen.  Tot 
2025 zullen uiteindelijk zes kerken de deuren moeten sluiten.  
Het parochiebestuur en pastoraal team beseffen en onderstrepen de gevoeligheid van dit 
besluit.  Het is een moeilijk en emotioneel proces, dat tijd kost en veel communicatie en 
nazorg vraagt.   
Het woord ‘kerkdorp’ zegt het al: de kerk is gezichtsbepalend voor een dorp en vormt 
figuurlijk het kloppend hart. Het parochiebestuur zet zich daarom in voor het vinden van een 
herbestemming, waarbij de buitenkant van het kerkgebouw zoveel mogelijk intact blijft. In 
Albergen zijn gesprekken daarover gaande met een geïnteresseerde partij. 
 
Participatiebijeenkomsten 
Met het sluiten van een kerkgebouw gaat een geloofsgemeenschap echter niet op slot. Het 
is daarom van groot belang dat de lokale geloofsgemeenschappen meedenken over de 
toekomst en hun wensen kenbaar maken.  Het parochiebestuur en pastoraal team 
organiseren daartoe participatiebijeenkomsten. Hier krijgen vrijwilligers, parochianen en 
andere geïnteresseerden alle ruimte om ideeën uit te wisselen voor de toekomst: hoe willen 
we – ondanks de sluiting van onze kerk – samen kerk-zijn? En wat is daarvoor nodig? In een 
volgende stap zal er gekeken worden naar wat mogelijk is.  

Procedure bisdom 
Het voorgenomen besluit om zes kerken te onttrekken aan de eredienst is inmiddels gedeeld 
met parochianen en vrijwilligers. Wat volgt is een procedure die het bisdom heeft opgesteld 
voor de onttrekking van kerkgebouwen aan de eredienst. Parochianen en vrijwilligers 
worden steeds tijdig geïnformeerd over en betrokken bij dit proces 



 

Uitnodiging voor lokale informatieavonden  
De komende weken staan in alle locaties informatieavonden gepland: 

Data informatieavonden in de locaties 

Informatieavond Fleringen 28 september 

Informatieavond Geesteren 29 september 

Informatieavond Langeveen 5 oktober 

Informatieavond Mariaparochie 6 oktober 

Informatieavond Reutum 12 oktober 

Informatieavond Tubbergen 13 oktober 

Informatieavond Vasse 19 oktober 

Informatieavond Vriezenveen 20 oktober 

 
Aanmelding hiervoor vindt plaats via de lokale secretariaten, verdere gegevens volgen via de 
lokale parochiebladen. 
 
Tijdens de informatieavonden wordt per locatie uitleg gegeven over de aanleiding tot het 
voorgenomen besluit, de gevolgen en hoe nu verder te gaan als geloofsgemeenschap. Er is 
daarbij ruimte voor vragen. 

Nieuwe toekomst 
Het parochiebestuur, het pastoraal team en de Commissies van Beheer willen met 
parochianen en vrijwilligers in gesprek om samen vorm te geven aan de nieuwe toekomst. 
Dit vraagt moed.  Enerzijds om de huidige situatie onder ogen te zien en anderzijds om van 
daaruit ideeën en wensen te delen ten aanzien van de toekomst. De H. Pancratius parochie 
is nu tien jaar onderweg. In die jaren is er een ontwikkeling ontstaan van meer en meer 
samenwerking tussen de lokale geloofsgemeenschappen.  Die samenwerking vormt een 
stevige basis om dit moeilijke proces door te gaan en samen te bouwen aan een nieuwe 
toekomst. 
 

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. 
 
 
 

 


