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Alle nieuwsbrieven kunt u nalezen op onze internetsite www.heilighartkerk.nl
Achter in de kerk liggen ook nog enkele exemplaren van alle nieuwsbrieven.

Een nieuwe parochie vraagt om een nieuwe naam….!
De bestaande parochies:
• St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
• H. Hart van Jezus
• St. Jan de Doper-Visitatie
• H.H. Jacobs en Martinus
• Willibrord
• H.H. Andreas, Petrus en Paulus
worden per 1 juli 2011 omgedoopt tot een parochie.
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam.
U kunt daarbij een rol spelen. (Wellicht ten overvloede: de namen van de kerkgebouwen, de
huidige geloofsgemeenschappen, veranderen niet.)
Hoe kunt u een rol spelen?
U bedenkt een naam voor de nieuwe parochie, maar er zijn voorwaarden waaraan de namen
moeten voldoen.
Voorwaarden parochienamen:
De namen van de nieuwe parochie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de naam van één of meer heiligen (zaligen): bijvoorbeeld H. Johannes, H.
Bonifatius, De Martelaren van Gorcum, Zalige Titus Brandsma, etc.;
• een openbaringsgegeven uit de H. Schrift (en R.K. traditie), bijvoorbeeld
Wederkomst van de Heer, De Emmaüsgangers, De verlosser, OLV onbevlekt
Ontvangen, etc.
Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden:
• De naam is geen samenstelling of samenvoeging van namen van de oude
parochies.
• De naam komt nog niet in de omgeving voor.
Op de achterzijde vindt u een formulier waarop u uw namen en uw motivatie kwijt kunt.
Reageren kan tot 20 februari 2011.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Nadat de reactieformulieren van alle parochies zijn verzameld wordt een zgn. groslijst met
namen opgesteld die wordt voorgelegd aan de begeleidingsgroep van het cluster.
Deze maakt een keuze van 5 namen vergezeld van motivaties die ter goedkeuring aan de
bisschop wordt gezonden. Eind maart 2011 kunt u uw stem uitbrengen op een van de door de
bisschop goedgekeurde namen. Medio april 2011 wordt de naam bekend gemaakt en zal een
logo worden ontworpen die bij de nieuwe naam past, zodat per 1 juli 2011 onze nieuwe parochie
van een nieuwe naam met logo is voorzien.
De naam van degene die de winnende parochienaam heeft gekozen met de beste motivatie
wordt vermeld in alle parochiebladen.
Namens de parochiebesturen van de zes parochies:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
H. Hart van Jezus
St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus
Willibrord
H.H. Andreas, Petrus en Paulus
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Reactieformulier
Nieuwe naam voor een nieuwe parochie!
Voorstel naam nieuwe parochie:
______________________________________________________________________
Motivatie:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ingezonden door (uw naam):
______________________________________________________________________
Adres:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Telefoonnummer:
______________________________________________________________________
Stop het formulier vóór 20 februari 2011 in de bus achter in de kerk of in de brievenbus
van de pastorie, Lekstraat 55.
Ook kunt de naamgeving van de nieuwe parochie met motivatie èn met vermelding van
uw naam, adres en telefoonnummer digitaal zenden naar het e-mailadres:

cluster.naam@gmail.com
Veel succes!
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