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In de Plechelmusparochie in en rond Oldenzaal is grote onrust ontstaan over de toekomst van de
negen geloofsgemeenschappen. In een besloten bijeenkomst in Rossum beraadden
vertegenwoordigers van de kerken zich maandagavond op de stappen die ze moeten nemen en
hoe ze het beste hun krachten kunnen bundelen.
De parochiegemeenschappen waren het in 2013 eens geworden over een contourennota. Eén van de
uitgangspunten was dat er geen kerken aan de erediensten zouden worden onttrokken, tenzij dat om
financiële of pastorale redenen strikt noodzakelijk zou zijn. De nadruk zou komen te liggen op de
vitaliteit van de plaatselijke gemeenschappen.
'Kerkroof'
Maar van uitvoering van het plan komt niets. Op 13 december 2014 worden de locatieraden en
pastoraatsgroepen geconfronteerd met nieuw beleid: de Drie-eenheidskerk en de Mariakerk worden
gesloten en de geloofsgemeenschappen in de dorpen worden verplicht samengevoegd. De Emmaus,
eerst aangewezen als pastoraal steunpunt, zou die functie verliezen. Het stuk wordt voorgelezen en er
is geen gelegenheid tot het stellen van vragen. De aanwezigen zijn woedend over de eenzijdige
handelswijze van het parochiebestuur en besluiten het er niet bij te laten zitten. De term 'kerkroof' valt.
"Vernietiging van vitale geloofsgemeenschappen"
Johan Huijsmans, vrijwilliger bij de Drie-eenheidsparochie en voormalig lid van de locatieraad: "Dit is
vernietiging van vitale geloofsgemeenschappen. Alles wordt afgebroken voor die ene priester, die ene
kerk, die ene geldbuidel". De Mariakerk en de Drie-eenheidserk zagen af van de landelijke actie
Kerkbalans. "Want waarom zou je geven als je eigen kerk kerk dichtgaat?" In de visie van het
parochiebestuur moeten de beide kerken op 1 februari 2016 sluiten.
Reactie van parochiebestuur
André Warnaar, vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Plechelmusparochie, geeft aan dat het
positief is dat mensen elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek gaan. Waarom er van de
contourennota uit 2013 wordt afgeweken, weet hij niet. Er is in twee jaar tijd veel veranderd, veel
gepraat maar weinig gedaan, aldus Warnaar. "We zijn nog volop in gesprek met de locaties. Maar het
parochiebestuur gaan voor de Plechelmusparochie in de breedte. Veel mensen zijn vooral gericht op
het behoud van hun eigen geloofsgemeenschap. Als we niets doen, bloedt het in zijn geheel dood in
Oldenzaal. En dat laten we niet gebeuren"

