Van de bestuurstafel.........Kerksluiting.
Regelmatig bereikt ons als bestuur het bericht dat parochianen zich zorgen maken over sluiting van één van de drie kerkgebouwen
(Pancratius, Bonifatius en Maria Praesentatie) die wij als St. Franciscus-parochie in gebruik hebben. Met name naar aanleiding van de
berichten over kerksluiting in Enschede en de brief van kardinaal Eijk over: ‘geloof in tijden van kerksluiting’ komen hierover vragen.
Met de pijn en de emoties van de sluiting van de OLV van Lourdeskerk en de H. Marcellinuskerk nog vers in ons geheugen menen wij u
hierover te moeten informeren.
In reactie op de vragen en zorgen van parochianen, die wij delen en die ook verwoord worden in de brief van kardinaal Eijk, willen wij als
volgt antwoorden: Waar wij als bestuur van de St. Franciscusparochie de bevoegdheid hebben om zelfstandig te beslissen is ons
voornemen dat de huidige kerkgebouwen in gebruik blijven. Daarnaast willen wij in het kader van nabijheid voor ouderen en zwakkeren
in onze gemeenschap een ruimte bieden om bepaalde diensten bij te wonen in hun directe omgeving of wijk, omdat zij door beperkte
mobiliteit niet of minder in staat zijn aan onze geloofsgemeenschap deel te nemen door het bezoeken van één van de kerkgebouwen.
Daarvoor maken we naast de drie kerkgebouwen ook gebruik van de kapel op het Saalmerink, het Wiedenbroek, de Lourdeszaal en het
voormalige kerkgebouw in Boekelo.
Er is ons als bestuur alles aan gelegen – indien mogelijk - de huidige kerkgebouwen en locaties open te houden en het aantal weekend- en
door-de-weekse vieringen te laten voortbestaan. Als parochie bieden wij een breed scala aan diensten op verschillende tijdstippen en
locaties aan. Denk maar aan de vele vieringen en activiteiten die op diverse locaties in het kader van de advent en ter voorbereiding op
het kerstfeest worden gehouden. Mogelijk gemaakt door de inzet van talloze vrijwilligers en werkgroepen. Wij nodigen iedereen uit om
samen te vieren, hiervan te genieten en inspiratie op te doen.
Waar het in onze mogelijkheden ligt willen wij graag samen met de parochianen werken aan een vitale en bloeiende geloofsgemeenschap,
waarbij wij ons geïnspireerd weten door de naamgever van onze parochie en nieuwe Paus: Franciscus.
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