
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

                                 
  

Bericht aan de parochianen van de parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph 
Maart/April 2021 
 
 
 
Geachte parochianen, 
 
 
Het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep willen u allereerst een Zalig Pasen toewensen en hopen dat we het 
paasmysterie weer spoedig elk weekend samen kunnen gaan vieren. 
De Paaswens van het Pastoraal Team vindt u bijgevoegd.  
 
Van pastoor Piet Verhagen hebben wij het verzoek gekregen u ook zijn Paaswensen over te brengen, 
waaraan we met deze graag gevolg geven. 
 
In onze vorige brief, eind januari, hebben we aangegeven dat we u regelmatig op de hoogte houden van 
zaken die in de parochie spelen. Zolang Corona ons in de greep houdt zullen we dat langs deze weg 
blijven doen.  
 
Sinds zijn benoeming in november voelt pastoor Merkx zich al aardig thuis in onze parochie. Een aantal 
van u heeft hem reeds ontmoet in vieringen of tijdens een bijeenkomst met een parochiegroep, toen dat 
nog mogelijk was.  
Ook door zijn deelname aan de vergaderingen van het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep leert hij de 
parochie goed kennen.  
Spijtig is dat door Corona de contactmogelijkheden met parochianen nog zeer beperkt zijn.  
Hopelijk komt daar snel verandering in.  
 
 
Federatievorming 
 
Zoals dat in het hele bisdom geldt, heeft ook onze pastoor de opdracht om de diverse stedelijke parochies 
van Sittard onder te brengen in een federatie.  
Dit in verband met vergrijzing, krimp, financiële problemen en een tekort aan priesters.  
 

 
In de ‘Beleidsbrief 2020: Naar missionaire geloofsgemeenschappen’ heeft bisschop Smeets als doel 
gesteld dat op 31 december 2021 alle parochies dat gerealiseerd hebben. 
Onze pastoor heeft te kennen gegeven dat dit proces zorgvuldigheid vereist, dat van belang is dat hij 
goede kennis heeft van het functioneren van de diverse parochies en dat corona ook hierbij verstorend 
werkt. Fysieke bijeenkomsten waarin de mogelijkheden worden verkend en mogelijke knelpunten worden 
onderkend zijn onontbeerlijk in dit proces.  
Zorgvuldigheid met erkenning van ieders eigenheid staat voorop en niet het tijdschema. 
Op dekenaal niveau is een kleine werkgroep geformeerd die voorstellen gaat doen over hoe de federatie 
vorm zou kunnen krijgen. Verwacht mag worden, zodra “corona” verruiming toestaat, dat nog dit jaar 
gesprekken met ons daarover zullen plaatsvinden.  
Het streven van het kerkbestuur blijft om binnen de federatie de jarenlange beleefde eigenheid te bewaren 
en zo ook invulling te geven aan de visie van de bisschop op een federatie  
als “een gemeenschap van gemeenschappen”. 
 



 
 
 
 
De financiële situatie 
 
Bekend mag zijn dat de financiële situatie van de parochie zorgelijk is.  
Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 juli 2020 is daar uitgebreid over gesproken.   
Gesprekken met het bisdom over het verhuren of verkopen van het parochiehuis en de pastorie moeten 
helaas nog plaatsvinden. Wij vinden het zeer onwenselijk dat dit zo traag tot stand komt. 
Vooruitlopende op besluitvorming zijn beide panden al wel ontruimd. 
Alle activiteiten die er plaatsvonden zullen voortaan in het kerkgebouw moeten gebeuren. 
De naast betrokkenen zijn daarover geïnformeerd en hebben aan de verhuizing loyaal meegewerkt. 
 
 
SPD-visie toekomst parochie  
 
 
Naar aanleiding van het teruglopen van inkomsten is ook binnen de Stichting Pastorale Dienstverlening 
nagedacht over de toekomst van de parochie. Dat heeft geresulteerd in de documenten “Visiedocument 
doorontwikkeling van kerkgebouw en parochiegemeenschap Christus’ Hemelvaart / H. Joseph”  en “De 
route naar de toekomst”.( te vinden op de website van de parochie www.vrangendael.nl/spd.htm  onder het 
kopje SPD)  
De hoofdgedachte, al kort toegelicht op de vergadering 15-7-2020, is om de kerk voor rekening van derden 
om te laten bouwen naar (zorg)woningen met behoud van een kleinere, voor parochie activiteiten bedoelde 
(liturgische) ruimte, zodat de parochie niet meer de (financiële) lasten van het kerkgebouw hoeft te dragen 
en er toch continuïteit is voor de parochie gemeenschap in Vrangendael.  
Een traject met nogal wat haken en ogen, maar niettemin is het kerkbestuur van mening dat het waard is 
om dit nader te onderzoeken.  
Voor die nadere uitwerking/verkenning is een regiegroep gevormd waarin namens het kerkbestuur Peter 
Hilkens en Diederick Barendsz zitten.  
Robert van Lanschot en Henk Bruns vertegenwoordigen de SPD. 
Tevens neemt Jan Wetzeler deel aan deze groep. 
Deze regiegroep heeft tot taak nadere verkenningen te doen, waaronder ook oriënterende gesprekken met 
externe partijen en voeling te houden met het bisdom.  
Ook zullen zij initiatief nemen tot de benodigde communicatie, ook met de parochianen. 
Maar dit laatste via de binnen de parochie gebruikelijke kanalen en alles onder de verantwoordelijkheid van 
het kerkbestuur.  
 
 
Communicatie 
 
Zodra Corona het toelaat wil het Kerkbestuur, als daar aanleiding toe is, weer bijeenkomsten houden om 
met u van gedachten te wisselen over deze ontwikkelingen.  
Vooruitlopende daarop is, onder voorbehoud, besloten om in september weer een fysieke  
parochiejaarvergadering te houden. Nadere informatie volgt t.z.t.. 
Zolang dat nog niet kan, zal informatie gegeven worden via dit soort mededelingen, per email en  
in ‘Deze Maand’.  
 
Met vriendelijke groeten en graag tot ziens, 
 
Kerkbestuur en Pastoraatgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 


