Verslag Gezamenlijke Parochieavond van de parochies Onze Lieve Vrouw en St.
Pieter in de Slouw op 18 november 2019 om 19.00 uur.
De parochies van Onze Lieve Vrouw en St. Pieter werken samen op diverse terreinen. Sinds de
komst van pastoor Jan Vries (2016) is deze samenwerking intensiever geworden omdat we in
“ons” cluster één pastoraal team hebben. Een jaar geleden is hiervoor een gezamenlijke agenda
opgesteld. Op de parochie avond van 18 November is de stand van zaken hiervan besproken en
zijn vervolgstappen toegelicht. De opkomst was zonder meer goed. De zaal zat vol. Er waren
vertegenwoordigers van diverse groepen en geledingen, vrijwilligers en uiteraard ook pastoor Jan
Vries, kapelaan Miguel Pascual en diverse leden van de beide kerkbesturen. Tilly Hoorn en Piet
Walthaus leidden de bijeenkomst.
Hierbij een korte samenvatting van de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd.

Op weg naar een federatie (pastoor Vries)
De samenwerking tussen de beide parochies past goed binnen de beleidsvisies van Bisdom en
Dekenaat. Clustering en nauwere samenwerking van parochies zijn onvermijdelijk. Voor
“Maastricht” zijn er 9 clusters aangewezen, Onze Lieve Vrouw en St Pieter vormen tezamen
cluster 2.
Binnen het Dekenaat zijn er werkgroepen gevormd rond thema’s als pastoraat, communicatie,
gebouwenbeheer en financiën. Doel is om van elkaar te leren, processen te verbeteren e.d..
Binnen ons eigen cluster 2 zijn al belangrijke stappen gezet. Zo is er sinds 2016 één pastoraal
team met een gezamenlijk parochie kantoor en parochieblad en één gezamenlijke werkgroep Kerk
& Wereld . De beide Kerkbesturen werken op een aantal terreinen structureel samen en er is veel
vertrouwen in verdere intensivering van deze samenwerking. De voorzitter en de
portefeuillehouders financiën en huisvesting hebben zitting in beide kerkbesturen.
De volgende stap in de federatievorming is een gezamenlijk Kerkbestuur voor de beide parochies.
De parochies behouden wel hun eigen (juridische) entiteit en identiteit, ieder met een eigen
financiële huishouding. “Technisch” gezien blijven er 2 Kerkbesturen maar met dezelfde
personele samenstelling.
Voortgang uitvoering gezamenlijke agenda
Jeugdigen en jonge gezinnen (kapelaan Pascual Coello)
Helaas is er minder belangstelling voor Doopsel, 1ste H. Communie en Vormsel. Catechese op de
basisschool St. Pieter vindt na schooltijd plaats (8 deelnemers). Elke maand is er een gezinsmis
met kinderkoor. De groep van jeugdige misdienaars mag wel wat groter.
Kindje wiegen en Drie Koningenstoet worden druk bezocht. Dat geldt ook voor het
Studentenpastoraat (internationale studenten, gelieerd aan OLV).
Om jeugdigen en jonge gezinnen meer te betrekken bij de kerk heeft de kapelaan een nieuw
project in voorbereiding, een Passiespel in Maastricht op Palmzondag (inclusief een aantal
voorbereidingsdagen). Er is al een forse groep van deelnemers die hopelijk verder groeit dankzij
bv scouting, vormelingen en studentenpastoraat.
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Oprichting PR & Communicatie Werkgroep (Jos van Beek)
Doel is het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijk PR & Communicatieplan. Denk hierbij aan
verdere stroomlijning van de websites, doorontwikkeling parochieblad, het werven van
uitvoerende vrijwilligers via eigen netwerken, contacten met de pers (bij bijzondere
gebeurtenissen), één huisstijl en rondleidingen in beider kerken en op het kerkhof.
Liturgisch en pastoraal aanbod (pastoor Vries)
De parochies werken naar één geïntegreerde parochiële beleidsvisie. Er is één gezamenlijk
pastoraal overleg voor alle terreinen van het parochieleven en een integratie van de
bezoekersgroepen (contacten met zieken en nabestaanden ). Het zomerrooster 2019 gold mede als
try-out voor een toekomstige herziening van de tijden en plaatsen van de H. Missen.
Reacties, vragen, opmerkingen & discussie
De aanwezigen werd nadrukkelijk gevraagd voor input (vragen, zorgen, ideeën voor verdere
samenwerking). Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.
Hierbij een korte greep uit de vele reacties en daarop volgende discussies (zonder iemand te kort
te willen doen).
Rond de federatievorming en samenwerking
• Een federatie is geen fusie (waarbij de parochies wel opgaan in 1 nieuwe parochie).
• Een appel om alle geledingen en groepen binnen de parochies te betrekken en mee te laten
doen: vrijwilligheid betekent hierbij niet vrijblijvendheid!
• De koren kunnen meer samen doen met meer gezamenlijke uitvoeringen.
Rond jeugdigen en jonge gezinnen
• Diverse ideeën om de jeugd beter te bereiken (gezinsmis vroeger (10.00 uur), kinderen zich
laten uitleven in (handwerk) expressies tijdens processie e/o gezinsmis, kinderen
nadrukkelijker uitnodigen met bv bijeenkomst met film en versnapering).
Rond PR & communicatie
• Probeer ook de groep 40-60 ers te bereiken.
• Website beter gebruiken: meer promotie voor bijzondere H. Missen en overig pastoraal
aanbod en meer aandacht voor wat parochies nu al doen.
• De hand van de pastoor of kapelaan na afloop van de H. Missen bij de uitgang wordt zeer op
prijs gesteld.
Rond Liturgisch en pastoraal aanbod
• Levendige discussie rond aantal H. Missen (zomerrooster al of niet continueren, liever
minder H. Missen maar wel kwaliteit, geen haastwerk)
• Appel voor meer H. Missen met bijzonder thema (bv motoren zegening in voorjaar ?), af
en toe een gospelkoor ?
Conclusies
De aanwezigen zijn het er unaniem met eens om door te gaan met de federatievorming en verdere
samenwerking. Er wordt een nadrukkelijk appel gedaan aan een ieder om mee te doen. Tijdens de
avond meldden zich al enkele belangstellenden.

