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Bisschop akkoord met fusie per 1 juli 2011. 
 

 

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas t.b.v. alle parochianen  
 

Introductie 

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is 

dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de 

parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: 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 samenwerken in het cluster Nieuwe Maas. 
 

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming? 

De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel 

belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om 

opeens naar een andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere 

parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor 

de katholieke gemeenschap in het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bijzonder. 

We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten 

gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt. 
 

Onze voortgang 

In ons laatste bericht over de clustervorming hebben we u laten weten dat onze parochiebesturen 

en de begeleidingsgroep die de clustervorming voorbereidt, grote stappen zetten in onze 

samenwerking. Wij hebben toen aangegeven dat we op een aantal zaken al met elkaar 

overeenstemming hebben bereikt: 

• We hebben met elkaar gedeeld wat we in onze gemeenschappen in ieder geval willen 

behouden, om onze eigenheid te kunnen bewaren; 

• We delen de ‘wereldlijke’ en ‘pastorale’ uitgangspunten; 

• We zijn het eens over de manier waarop wij de kosten onderling verdelen van alles wat 

ons bindt, bijvoorbeeld het geld dat we uitgeven aan ons pastorale team en gezamenlijke 

activiteiten en 

• Welke deelprojecten we gezamenlijk op zullen pakken. Zij gaan over pastorale zaken, 

zoals het werken in pastoraatgroepen en een pastoraal beleidsplan, maar ook over het 

secretariaat voor het pastorale team, de huisvesting van onze pastores, het afstemmen van 

de ledenadministratie op elkaar en een werkgroep over communicatie, nu, tijdens de 

clustervorming en straks, als onze werkzaamheden klaar zijn. 

 

Vervolgstappen 

Sinds ons vorige bericht hebben we nog een aantal nieuwe belangrijke stappen gezet:  

We hebben vastgesteld dat het belangrijk is dat alle deelgemeenschappen binnen ons cluster over 

een pastoraatgroep beschikken. In de pastoraatgroep zitten parochianen die het vrijwilligerswerk 

rondom de pastorale zaken in onze parochies organiseren. De pastoraatgroepen zullen in de 

nabije toekomst binnen ons gehele cluster op een vergelijkbare manier gaan werken. 
 

We hebben een (vice)voorzitter gezocht en gevonden die, naast onze pastoor Charles Duynstee 

en zijn pastorale team, een centrale rol krijgt in ons cluster. De man die deze (zware) taak op zich 

zal nemen is Hans Stout. Hij is momenteel nog vicevoorzitter van de parochie H. Liduina en O.L. 

Vrouw Rozenkrans in Schiedam. We beschikken daarnaast over een aantal zeer geschikte 

kandidaten voor het bestuur dat het nieuwe cluster gaat leiden. 



 

Van clustervorming naar een nieuwe parochie 

Zoals u mogelijk weet is het tijdpad dat we bij de clustervorming voor ogen hadden, dat we 

uiterlijk op 1 januari 2011 gezamenlijk een federatie zouden vormen. Dit met als doel om, 

uiterlijk medio 2012, onze huidige parochies op te laten gaan in een nieuwe gezamenlijke 

parochie.  

 

Gezien de voortgang die we inmiddels op tal van terreinen met elkaar hebben gemaakt, hebben 

de besturen van onze parochies zich de vraag gesteld wat het ons oplevert als we de stap 

overslaan, om eerst gezamenlijk een federatie te vormen. Wij hebben toen vastgesteld dat het nut 

van die tussenstap waarin een federatie wordt gevormd, heel klein is. Het kost ons veel tijd die 

tussenstap te zetten, terwijl we nu toch al weten dat we uiterlijk medio 2012 hoe dan ook zullen 

gaan fuseren. 

De besturen hebben daarom gezamenlijk aan de bisschop een brief geschreven, waarin zij de 

bisschop vragen of hij er mee akkoord gaat dat onze parochies uiterlijk 1 juli 2011 fuseren tot een 

nieuwe parochie. De bisschop heeft ons inmiddels laten weten dat hij dat toejuicht. 

 

Informatiebijeenkomsten 

Graag vertellen we u meer over deze ontwikkelingen en horen we graag wat u te vragen hebt 

over de clustervorming. We houden daarom informatiebijeenkomsten en nodigen u graag uit daar 

aan deel te nemen. In onze eigen parochie zal bekend gemaakt worden wanneer en waar die 

bijeenkomst wordt gehouden. We hopen u daar te zien! 

 

Uw parochiebestuur 

 

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 

 

 

 

 

 

NASCHRIFT 

In onze H.Hartparochie wordt (is) bovenstaande brief kort toegelicht na de zondagsviering van 

24 oktober. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordigers 

in de begeleidingsgroep van het cluster, Jan van der Meer en Henry de Wolf. Natuurlijk kunt u 

ook andere leden van het kerkbestuur aanspreken. (adresgegevens: zie achterzijde Gorzenklok) 


