Nieuws van het Locatie Overleg Heeten
Het is nog lang geen 2025
Moet je je voorstellen:
Zit je op een camping in de Belgische Ardennen met een lekker kopje koffie voor je
tent… Beginnen er allemaal berichten via de WhatsApp binnen te stromen van
bekenden en familie over een artikel dat die morgen in de Stentor verschenen is. De
inhoud van het artikel komt hard aan: De parochie Heilig Kruis sluit 7 kerken en onze
mooie kerk in Heeten zit daar ook bij. Ik moest mezelf even goed vasthouden om niet
van mijn camping-stoel te vallen. Op 2 juli zijn alle locatie-overleggen bij elkaar
geroepen om het nieuws te aanhoren van het parochie-bestuur en pastorale team; Als
je het dan een week later in de krant leest, lijkt het allemaal heel snel werkelijkheid te
worden. Net nu we als kerkgemeenschap de draad weer aan het oppakken zijn na de
CoVid-19 maatregelen, komt opeens dit bericht in de krant. En dan ook het nieuws ook
nog eens op een heel ongelukkig moment. Het is vakantie, er worden geen kevertjes
bezorgd, andere leden van het locatie-overleg zijn nog druk aan het werk. Het liefst zou
je snel uitleggen wat er aan de hand is maar gezien de omstandigheden, kun je op dat
moment niet veel beginnen. Achteraf gezien is dat misschien ook wel goed geweest.
Het stof heeft neer kunnen dwarrelen en nu kunnen we eens de zaken helder op een
rijtje zetten.
Wat is er nu precies aan de hand.
Het zal niemand ontgaan dat er steeds minder mensen de kerk bezoeken. Hoe graag
we het anders zouden willen zien; het is helaas zo. Het overkoepelende kerkbestuur van
de Heilig Kruis Parochie houdt de cijfers iets nauwkeuriger bij dan wijzelf, en ze geven
een voorspelling af, dat rond 2025 het bezoek zodanig laag is, dat iedereen makkelijk in
één centrale kerk past. Tegen die tijd loont het zich niet meer om in alle kerken
vieringen te houden. Gewoonweg omdat er niemand zit. Of omdat er geen vrijwilligers
en te weinig priesters zijn. Er moet dus iets gebeuren en het is goed om nu alvast
beginnen met na te denken over wat we willen. Deze plannen van het parochiebestuur
hebben we in januari al tijdens de jaarvergadering in onze locatie gepresenteerd. Op 2
juli zijn alle locatie-overleggen op de hoogte gesteld dat de plannen nu definitief zijn en
op 8 juli is er een nieuwsflits uitgekomen van het parochiebestuur uit Raalte voor alle
parochianen van alle locaties. Deze nieuwsflits ligt achter in de kerk en is te vinden op
de website van de parochie.
z.o.z.

Maar waar wringt nou de schoen.
We zullen als locatie-overleg in Heeten ook rekening moeten houden met de sombere
vooruitzichten. We kunnen wel smeken en bidden of er meer mensen naar de kerk
komen maar dat blijkt niet zo goed te werken. En toch: In Heeten hebben we nog een
redelijk vitale gemeenschap met actieve werkgroepen en koren. Daarom zijn we er op
dit moment nog helemaal niet aan toe, om nu al actief bezig te gaan met het sluiten van
onze kerk. Dat is anders dan het nieuws dat in de kranten verschenen is. Beter nog: als
locatie-overleg willen we ons best doen om er voor te zorgen dat de kerk in Heeten er
zo lang mogelijk is.
Hoe verder.
Dat er in de toekomst iets moet gebeuren, is duidelijk. Maar niemand kent precies “dag
noch uur”. In een aantal locaties van de parochie Heilig Kruis is de situatie op dit
moment al zodanig dat er echt iets moet gebeuren om nog iets van een vitale
gemeenschap over te houden. Maar als blijkt dat er in Heeten in 2025 nog genoeg
vrijwilligers en kerkgangers zijn, gaan we onze kerk uiteraard nog niet sluiten. We willen
daar pas over nadenken als het hier niet meer gaat.
Op woensdag 11 November is in de kerk een open informatie-avond voor alle
parochianen uit Heeten over dit thema. Dan zullen het parochie-bestuur en het pastorale
team er ook zijn om een toelichting te geven. Inloop is vanaf 19:30h (na de woensdagavond viering) en de avond begint om 20:00uur. We houden u verder op de hoogte over
deze avond via het Kevertje.
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