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Breda, 28 juni 2018

Aan de Initiatiefgroep Sint Antonius Geloofsgemeenschap

Geachte heren,

Op l9junijl hebt u mij per brief gevraagd het parochiebestuur van de H. Catharinapatochie
op te leggen haar besluit in te trekken om per 1 juli 2018 de vieringen op Zaterdag om 17.00
uur in de Vinder stop te zetten.

U verwijst naar het goedgekeurde parochieplan van de parochie en naar mijn instemming
met verzorgen van een viering in de Vinder op een weekdag. Voor het belang van het
continueren van de genoemde viering verwijst u naar het gevaar voor het zielenheil van
parochianen van jonge en middelbare leeftijd.

Inderdaad heb ik bij de goedkeuring van het parochieplan ingestemd met het verzorgen van
een viering op een weekdag.
Eind 2016 is door de waarnemend pastoor mgr. Lommers en het parochiebestuur bepaald
dat deze viering op zaterdag om 17.00 uur zou plaatsvinden, en dat dit v66r 1juli 2017
geëvalueerd zou worden. Hierbij is besloten de regeling met één jaar te verlengen, en de
evaluatie v5r 1juli2018 te houden. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben nu
besloten de weekviering met ingang van 1juli 2018 te verplaatsen naar de woensdagochtend
om 9.00 uur. Het gaat dus niet om het stopzetten van de viering, maar om de aanpassing van
het tijdstip. Het vaststellen (op dagen en tijdstippen) van de liturgievieringen hoort tot de
verantwoordelijkheid van de pastoor.

Omwille van uw verzoek heb ik me door de pastoor laten informeren over de argumenten
om de viering te verplaatsen. De volgende argumenten heeft hij mij aangereikt:
— de omvang het het pastorale team en de beschikbaarheid van emeriti
— beter pastoraal aanbod: geen verwarring met zondagsviering en aansluiting bij programma

van ontmoeting
Ik zie in deze argumenten geen reden om de pastoor en het parochiebestuur op te leggen
hun besluit in te trekken. De weekdagviering die voorzien is voor de Vinder is een tijdlang
toegestaan op zaterdagmiddag, maar dat is in zich geen logisch tijdstip en bij de evaluatie is
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gebleken dat het verwarrend werkt: het heeft niet geleid tot deelname aan de
zondagsviering.
Aansluitend aan de weekviering op woensdagochtend kan de parochie bovendien een
programma van ontmoeting aanbieden. Dat past bij het diaconaal aanbod karakter (inloop
onder andere) dat de parochie aan de Vinder geeft en wil blijven geven. Zo bezien maakt de
verplaatsing van de weekviering het mogelijk om het pastoraal aanbod in de parochie te
versterken.

U verwijst in uw brief naar het gevaar dat zou kunnen ontstaan voor het zielenheil van
parochianen van jonge en middelbare leeftijd, voor wie kerkgang op de woensdagochtend
niet mogelijk is. Zij zouden gebaat zijn met de mogelijkheid deel te nemen aan een
weekviering op zaterdagnamiddag. Ik ben dit niet met u eens. Parochianen van jonge en
middelbare leeftijd zijn mobiel. Zij zijn van harte welkom om op de zondag of zaterdagavond
de zondag te vieren in een van de vieringen van de parochie.

De opbouw van de ene parochie is er mee gediend dat gelovigen in één of enkele kerken op
zondag samenkomen om de eucharistie te vieren. Het liturgisch aanbod in de parochie moet
daartoe uitnodigen. Een weekviering in een parochiekern op de rand van het weekend blijkt
daartoe niet bij te dragen. Ook vanuit dat oogpunt ondersteun ik de keuze van de pastoor en
het parochiebestuur om de viering in de Vinder te verplaatsen.

Ik reken er op dat u mijn besluit laat weten aan diegenen die u hebt geïnformeerd over uw
verzoek aan mij. Ik hoop dat u uw betrokkenheid bij de Antonius parochiekern inzet om bij te
dragen aan de verdere opbouwvan de H. Catharinaparochie.

Hoogachtend,

F Mgr. dr.
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