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Hartelijk dank aan alle vrijwilligers in de parochies
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en vrijwilligsters in de
verschillende parochies in de federatie Maasdorpen voor
hun inzet in het afgelopen jaar. Omdat beoogde
bijeenkomsten dit jaar niet doorgaan, heeft het kerkbestuur
er voor gekozen om vrijwilligers met een kaart of een klein
cadeautje extra te willen bedanken.
Kennismaking met de nieuwe deken en kapelaan
Het kerkbestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe deken
W.A. Varela en kapelaan M.A. Pascual Coello. De installatie
van de nieuwe deken staat gepland op zondag 22 november
2020 in besloten kring.
Beleidsbrief 2020 van bisschop Smeets
Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor
alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het
bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop
in op de toekomst van de parochies in Limburg als
missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een
aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het
benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot
solidariteit tussen parochies.
Na een periode van kennismaken en oriënteren wil de
bisschop met deze brief een aantal nieuwe beleidskaders
scheppen voor de samenwerking tussen parochies en de
vitalisering van de geloofsgemeenschappen in Limburg.
Na het stichten van federaties kan een volgende stap een
officiële fusie zijn, waarbij er één nieuwe parochie voor het
hele gebied van de federatie ontstaat. Dit betekent dat het
bisdom Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige
parochieverbanden naar zo’n 50 parochiefederaties /
fusieparochies.

Volgens Mgr. Smeets is schaalvergroting van de
bestuurlijke structuur op dit moment de beste garantie om
ervoor te zorgen dat de beschikbare pastorale krachten en
vrijwilligers daar kunnen worden ingezet, waar ze het meest
tot hun recht komen en er ruimte komt voor nieuwe
pastorale initiatieven.
Die brief kunt u vinden op de website van het bisdom
www.bisdom-roermond.nl .
Geen wekelijkse heilige mis in de parochies
De nieuwe deken heeft meegedeeld dat er helaas geen
wekelijkse mis aangeboden kan worden in de federatie
Maasdorpen.
Maximaal 30 gelovigen bij uitvaarten
Het bisdom Roermond heeft laten weten dat het aantal
gelovigen ook bij uitvaarten nu beperkt is tot het aantal 30,
zoals bij een gewone viering ook. Dit geldt helaas ook voor
de komende vormselvieringen.
In het kader van een uitvaart wordt ook wijwater gebruikt om
te zegenen. In verband met corona-maatregelen dient ook
dit voorlopig achterwege te blijven voor zover er mensen in
de buurt zijn. Daarom is dit tijdens het Allerzielenlof gedaan
in afwezigheid van gelovigen.
Hilda Cuijpers-Relouw stopt als kerkbestuurslid
Op 31 december 2020 eindigt het kerkbestuurslidmaatschap
van mevrouw Hilda Cuijpers-Relouw. Zij is ook vicevoorzitster. Reden hiervoor is verhuizing. Mevrouw CuijpersRelouw was sinds 1 januari 2015 zes jaar lid van het
kerkbestuur in de federatie Maasdorpen. Hartelijk dank voor
haar inzet in de afgelopen jaren!

Parochie Tienray
Op basis van het niet doorgaan van het Accommodatieplan
Tienray is het noodzakelijk om te gaan kijken hoe verder in
die parochie. Dit met het oog op te weinig kerkbijdrage. In de
afgelopen weken is er hierover een goede discussie ontstaan
in andere parochies. Het kerkbestuur heeft kennis genomen
van de verschillende reacties en gaat op zoek naar passende
maatregelen.
Geen spreekuren meer in Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
In de afgelopen maanden is gebleken dat er geen behoefte
is aan een klassieke spreekuur in bovengenoemde
parochies. Hoewel ook in andere parochies nauwelijks
behoefte is kunnen deze in verband met de werkdagmis
gewoon blijven doorgaan. Voor zover mensen een gesprek
met pastoor of de kapelaan in opleiding willen hebben
kunnen zij dit gewoon doorgeven per telefoon of email. Wij
komen graag bij hen thuis op bezoek.
Kerstvieringen
In elke parochie staat er een heilige mis op kerstavond, 1e of
2e kerstdag gepland. Naar verwachting zal het aantal
gelovigen in de kerk op de kerstdagen ook beperkt blijven tot
het aantal 30. Helaas mogen koren of muziekverenigingen in
voltalligheid ook niet meedoen.

