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Beste parochianen,

Op 6 juli heeft de Projectgroep zijn advies over de “Visienota Samen-werken aan onze
toekomst” aangeboden aan het Parochiebestuur.
Parochiebestuur en Pastoresteam willen de Projectgroep bedanken voor hun inzet. Het
was geen gemakkelijke opdracht, die van hen veel zorgvuldigheid heeft gevraagd. De
emotionele weerstand in de parochie tegen de visie van 31 maart 2018 was groot, vooral
voortvloeiend uit de nadruk die door velen werd gelegd op de gedachte dat er sprake zou
zijn van een reeds genomen besluit om 4 van de 5 kerkgebouwen te sluiten.
In de Startviering in september 2018 hebben Parochiebestuur en Pastoresteam die
weerstand nadrukkelijk herkend, waarbij ook de gebrekkige wijze van communiceren
dankzij de locale media werd genoemd. Er is toen aan allen gevraagd om samen toch de
schouders te zetten onder het proces dat met de Visienota was ingezet. Met waardering
heeft het Parochiebestuur - en Pastoresteam - mogen vaststellen dat aan deze oproep
gehoor is gegeven en dat werkgroepen aan de slag zijn gegaan.
Voorafgaand aan het advies van 6 juli 2019 heeft de Projectgroep in maart 2019 al een
tussenrapportage “Analyse en aanbeveling van de projectgroep” opgeleverd. Deze
tussenrapportage is onderbouwd met verslagen van de werkgroepen. Veel dank is dan ook
verschuldigd aan de leden van die werkgroepen.
In het afgelopen jaar hebben alle leden van het Parochiebestuur en de pastores veel
contact gehad met de parochianen. En in al die contacten kwam het gesprek ook op de
Visie. Ook die persoonlijke boodschappen zijn gehoord en zullen worden meegenomen in
de komende besluitvorming.
Met de Visie van maart 2018, met het nu beschikbare advies van de Projectgroep en met
de verslagen van de verschillende werkgroepen gaat het Parochiebestuur een
voorgenomen besluit voorbereiden dat zal worden voorgelegd aan de Bisschop van
Rotterdam. Het voorgenomen besluit dat we willen voorleggen aan de Bisschop wil het
Parochiebestuur met grote zorgvuldigheid en met raadpleging van de Projectgroep
voorbereiden. De beschikbare tijd tussen het ontvangen van het advies van de
Projectgroep begin juli en de startviering vandaag was niet voldoende om die gewenste
zorgvuldigheid te kunnen waarmaken.
Maar onze reactie in dit document geeft wel al richting aan de inhoud van het definitieve
voorstel voor het besluit dat u tegemoet kunt gaan zien.
Zoals verwacht heeft de projectgroep de missie van onze parochie, zoals geformuleerd in
de Visie ondersteund; deze missie luidt:
“Wij, parochianen, willen concreet invulling geven aan onze opdracht als christen door
vanuit onze spirituele motivatie gestalte geven aan onze maatschappelijke
betrokkenheid.”
Dat betekent dat wij als gelovigen er willen zijn voor anderen, die onze hulp, onze
aandacht en ons gebed nodig hebben. In woorden en met daden. Dat aanwezig zijn
moeten we doen bij de mensen thuis, in de wijken, in tehuizen en instellingen. Daar
immers wordt op ons gewacht, daar wordt naar ons uit gezien. In de gesprekken in juni
na afloop van de vieringen in de vicariaatskerken was die verantwoordelijkheid, dat gevoel
van samen gemeenschap willen zijn, een belangrijk onderwerp. En iedereen realiseert zich
dat dit van ieder ons grote inzet vraagt, dat dit een stevige motivatie vraagt, en dat
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daarvoor een goede organisatie nodig is. En juist voor die motivatie, voor die stap naar
concrete inzet van mensen voor andere mensen is het goed dat we weten dat we dat niet
individueel hoeven te doen, maar dat we dat samen doen, vanuit dezelfde kracht van ons
geloof. Die kracht bieden we als parochianen aan elkaar, door elkaar te kennen, door
elkaar te ontmoeten, door met elkaar samen ons geloof te vieren. Uitgangspunt blijft het
vitaliseren van onze parochie en de presentie van de Katholieke Kerk in de Zoetermeerse
samenleving. Daartoe willen wij gastvrij zijn, laagdrempelig en uitnodigend.
Het voorstel van het Parochiebestuur om samen in de Nicolaaskerk de zondagse vieringen
en alle vieringen bij bijzondere gelegenheden te laten plaatsvinden wordt in het advies
van de Projectgroep ondersteund. Uiteraard vraagt dit ook om aanpassingen van de
inrichting van de Nicolaaskerk. Het tijdschema dat de Projectgroep hiervoor in haar advies
heeft geformuleerd is, zo blijkt uit ervaringen bij de verbouwing van andere
parochiekerken, te optimistisch. Ook al omdat zowel de bisdomprocedure als de
procedures rond het verbouwen van een rijksmonument behoorlijk wat voorbereiding
vragen. We moeten er bovendien rekening mee houden dat - in de periode dat de
Nicolaaskerk wordt aangepast – door de werkzaamheden de vieringen in dit gebouw
kunnen worden bemoeilijkt. Voor die situatie zal een noodscenario beschikbaar moeten
komen. Het parochiebestuur gaat een werkgroep van deskundigen - en een
klankbordgroep vanuit de parochianen - samenstellen die voor inhoud en proces van de
herinrichting van de Nicolaaskerk een plan van aanpak gaat maken.
De projectgroep adviseert om de Wijngaard open te houden voor Eucharistievieringen. Het
parochiebestuur vindt dat dit advies nader onderzoek vraagt. Daarbij zal de rapportage
van de Werkgroep Liturgie Anders een belangrijke rol vervullen. In hun rapportage met
creatieve suggesties vraagt deze werkgroep nadrukkelijk aandacht voor technische
voorzieningen die andere vormen van vieren mogelijk moeten maken. Maar de werkgroep
benoemt niet de noodzaak van een apart daarvoor te bestemmen - bestaand kerkgebouw. De werkgroep zal worden gevraagd om hun rapportage verder uit te werken
en daarbij ook op dit punt met een advies te komen.
De vraag naar kerkelijke aanwezigheid in de wijken is groot, en we zijn op dit moment
onvoldoende in staat op passende wijze daarop te reageren. Wat is de vraag van onze
medemensen? Hoe moeten we daar adequaat en laagdrempelig op ingaan? Wat is
daarvoor nodig? Welke voorzieningen hebben we al, al dan niet in oecumenisch verband?
Die vragen krijgen op dit moment al aandacht bij een lopend onderzoek van een werkgroep
diaconie; dit is een initiatief van de Nicolaasparochie, en wordt uitgewerkt in
samenwerking met andere Christelijke geloofsgemeenschappen, en bouwt voort op de
samenwerking die al plaatsvindt met het Beraad van Kerken en de Protestantse Gemeente
Zoetermeer.
Het advies van de Projectgroep pleit voor een onderzoek of het gebouw van de Genesareth
dan wel de Doortocht technisch het meest geschikt is als onderkomen voor een diaconaal
centrum. Het parochiebestuur wil zich echter eerst en vooral concentreren op die beoogde
diaconale samenwerking en de daaruit voortvloeiende verbetering van de aandacht voor
de mensen in Zoetermeer die tekort komen. De werkgroep diaconie zal daarom gaan
adviseren over deze inhoudelijke resultaten en daarbij ook ingaan op de vraag of
uiteindelijk voor die versterkte diaconale samenwerking een apart gebouw als diaconaal
centrum nodig is.
De werkgroep Jongerenpastoraat heeft een inventarisatie gemaakt van bestaande
activiteiten, zeg maar het aanbod van de parochie. Daarbij is inzicht gegeven in de
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middelen, locaties en het netwerk waarin deze activiteiten plaatsvinden. Dit is een prima
basis voor vervolgacties. In dat vervolg wil het parochiebestuur vooral op zoek gaan naar
het antwoord op de vragen: wat zoeken jongeren, welke vragen hebben zij, hoe willen zij
elkaar ontmoeten, waar, met welke activiteiten. Met jongeren en door jongeren moeten
we antwoorden krijgen. Welke toekomst hebben jongeren in de katholieke kerk? Hoe
kunnen jongeren op dit moment al betrokken worden bij het samen dragen van de
parochie als geheel? De parochie is met dit proces gestart. Zo heeft de relatie met de
basisscholen een nieuwe impuls gekregen door een bezoek afgelopen voorjaar van het
pastoresteam aan alle basisscholen. De jongeren zijn betrokken bij de organisatie van de
startviering vandaag in de Nicolaaskerk. Vanuit het pastoraal team zijn de contacten met
de jongeren geïntensiveerd en wordt met hen gezocht naar mogelijkheden deze groep te
laten groeien. De parochie wil ruimte maken voor experimenten van jongeren met
activiteiten in vieringen en daarbuiten. Tradities mogen doorbroken worden, we willen
jongeren kansen geven.
Om het levend geloof te ontdekken, te voeden en te verdiepen zijn de activiteiten van
volwasseneducatie ondergebracht in het Geloofscentrum met een maandelijks wisselende
agenda. Voor individuele begeleiding van parochianen is een nieuwe groep vrijwilligers in
een opbouwfase.
De werkgroep Communicatie heeft een concreet plan van aanpak ontwikkeld, waarvoor
veel dank. We onderkennen als Parochiebestuur de noodzaak van een versterking van de
communicatie binnen de gemeenschap, om daarmee het wij-gevoel, de sociale cohesie te
versterken. En tegelijk via communicatie de rol en betekenis van de parochie en haar
activiteiten voor de Zoetermeerse samenleving zichtbaar te maken. Het parochiebestuur
heeft dan ook met voortvarendheid een vervolg gegeven aan de rapportage van deze
werkgroep. Er wordt inmiddels gewerkt aan een meer toegankelijke website, die ook via
tablets en mobiele telefoons bereikbaar is. Een website die met minder arbeidsintensieve
inspanning van de webredacteur up to date kan worden gehouden. We onderzoeken de
mogelijkheid om parochianen direct te kunnen informeren over actualiteiten. En het
parochiebestuur heeft besloten dat op de kortst mogelijke termijn vieringen vanuit de
Nicolaaskerk thuis beluisterd kunnen worden via de Kerkomroep.
Het Parochiebestuur is aan de slag gegaan met de waardevolle rapportages van de
werkgroepen en het advies van de Projectgroep. We hebben geen strak tijdschema om te
komen tot een voorgenomen besluit, maar zijn vastbesloten op de kortst mogelijke termijn
u te informeren over dit voorgenomen besluit. Met velen van u zijn we van mening dat er
snel een einde moet komen aan de onzekerheid over de toekomst van onze parochie.
Samen-werken aan onze toekomst kunnen we nu handen en voeten gaan geven. Uw inzet
en positieve steun bij het vormgeven van die toekomst blijft onverminderd nodig en
noodzakelijk.

Namens het Parochiebestuur,
Pastoor Jaap van der Bie
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