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Dromen over een vollere kerk 

Hoe krijgen we de kerk weer voller. Die vraag staat centraal in sessies zoals deze week in 

Nederweert. Parochies zoeken manieren om het geloof weer een rol van betekenis te geven. 

Zo’n dertig mensen hebben deze week gehoor gegeven aan de oproep van pastoor René Schuffelers 

om mee te denken over de revitalisatie van de parochies in Nederweert. 

De sessie deze avond is in een deel van de kerk dat vooral voor kienen en bijeenkomsten in gebruik 

is. Voor eucharistievieringen is door de leegloop maar een klein deel van de Sint Rochuskerk in 

Budschop nodig. Het is tekenend voor het doel van de bijeenkomst: hoe krijgen we de kerk weer 

voller. Ondanks de oproep aan iedereen, dus behalve parochianen ook aan „overig geïnteresseerde 

dorpsbewoners”, schittert die laatste categorie door afwezigheid. De aanwezige parochianen zijn al 

flink op leeftijd. 

De aan het bisdom Roermond verbonden catecheet John Marx steekt enthousiast van wal om de 

methode voor vitalisering die door het bisdom is ontwikkeld, uit te leggen. Die methode begint met 

een kloostermoment. Marx: „Ga naar een inspirerende plek om samen na te denken wat geloof en 

parochie in de huidige maatschappij kunnen betekenen. Ga los van alle obstakels dromen over de 

ideale parochie.” Marx vertelt over zijn eigen droom voor de parochie in Valkenburg waar hij al 

zestien jaar in het kerkbestuur zit. „Ik wil een doorlopende kindercatechese waarbij we kinderen en 

hun ouders vanaf de communie betrekken zodat ze ook daarna nog wekelijks naar de kerk komen 

voor Bijbellessen.” De wens om de kerk voller te krijgen, is er wel bij het publiek van Marx. Het geloof 

dat dit ook gaat lukken, lijkt minder. 

 

Ik ga zeker niet elke week naar de kerk maar ik wil het belang van geloof ook bij 

de nieuwe generatie onder de aandacht brengen. Op geloof kun je altijd 

terugvallen, dat gun ik iedereen. Senta Houben 

 

Dialoog 

Over de organisatie van de rooms-katholieke kerk zijn bezoekers kritisch. „Het snijdt me door de ziel 

als ik aartsbisschop Wim Eijk hoor zeggen dat het niet erg is dat mensen de kerk verlaten omdat de 

besten blijven”, zegt federatiebestuurslid Thijs Hendrix. „We moeten die mensen juist terughalen 

door de dialoog aan te gaan. We krijgen veel kritiek uit de samenleving en die moeten we durven 

bespreken.” 

En daarvoor is binnen het bisdom genoeg ruimte, reageert Arie van der Lee (oud-burgemeester van 

onder meer Thorn) die Marx bijstaat in de presentatie. „We krijgen binnen het bisdom ruimte om 

zaken bespreekbaar te maken en ik weet zeker dat we met de nieuwe bisschop hierover kunnen 

praten.” 

 



Hoop 

Sinds de sloop van de kerk in Ospeldijk heeft Nederweert nog vier kerken waar erediensten worden 

gehouden. In Budschop, Nederweert-Eind, Nederweert en Ospel. In Ospel bezoeken nog zeker 150 

mensen op zondag de kerk. Of de kerk in Budschop ooit nog vol komt, is de vraag. „Op zondag zitten 

hier vijftien tot twintig mensen in de mis”, weet secretaris Peter Slegers van de parochiefederatie. 

„Na afloop zit ongeveer tien euro in het collectemandje terwijl de dienst tweehonderd euro kost. Ik 

denk niet dat we dat nog langer dan een jaar volhouden.” Voor Nederweert lijkt er hoop in bange 

dagen. Niet alleen is de parochiefederatie in 2014 al zonder veel problemen tot stand gekomen, sinds 

kort drukt Senta Houben (40) er flink de gemiddelde leeftijd. „Nee ik ga zeker niet elke week naar de 

kerk maar ik wil het belang van geloof ook bij de nieuwe generatie onder de aandacht brengen. Ik wil 

niet langs de zijlijn toekijken. Op geloof kun je altijd terugvallen en dat gun ik iedereen. Daarom wil ik 

meedenken over hoe we het geloof kunnen verbinden aan zaken waar de samenleving behoefte aan 

heeft.” 

 

Opgeven kan nog: www.parochies-beno.nl 


