Geloof
Uit onderzoek is gebleken dat 67,8 procent van de Limburgers katholiek is (CBS, 2013)

1. Wat is jouw religie?
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Agnost
Ben katholiek opgevoed maar doe hier niets mee
Ben Katholiek, maar geloof hier niet in
De natuur!
Formeel katholiek, maar nauwelijks praktizerend.
Gedoopt als katholiek, maar doe er niets meer mee.
Geen ben uitgeschreven katholiek
Geen, ook niet atheïst" (want de ontkenning van een god is feitelijk een erkenning!)"
Geen. Ik heb gelukkig geen stempel en bepaal zelf welke vruchten ik van welke religie
pluk.
Geloof in mijzelf
Gelovig zonder club
Humanist
Ik geloof in mezelf
Ik heb niks met het geloof
Katholiek maar niet actief
Katholiek opgevoed mar niet praktiserend
Katholiek, maar niet uit vrije keus
Katholiek, niet praktiserend
Niet gelovig
Niet praktiserend katholiek
Niets... Mezelf
RK niet praktizerend
Van vroeger uit katholiek, maar hier doe ik niets mee. Heeft voor mij totaal geen waarde.
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Vanwege het teruglopend aantal priesters/vrijwilligers en het dalend kerkbezoek is het
bisdom Roermond van mening dat het beter is om een gezamenlijk kerkbestuur te vormen in
onze gemeente.
Het kerkbestuur van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord ziet de clustering met de parochie
in Horst niet zitten.

2. Stel je zit in het kerkbestuur en je wordt advies gevraagd. Wat adviseer je?
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men moet allemaal samen gaat werken.
SAMENWERKING, HOE DAN OOK
1 kerkbestuur voor de gehele gemeente is te groot
Aansluiten bij cluster
Aansluiten bij de parochie Horst. Samen bereik je meer.
Advies zal ik zeker geven. Er dienen ook personen in het kerkbestuur te zitten die binding hebben
met de plaatselijke parochie. Ik vrees als er vreemden in het kerkbestuur zitten dat de binding met
de kerk nog verder terug loopt en kerk vrijwilligers meer en meer afhaken.
Afschaffen
Alle gezamenlijk een bestuur vormen.
Alles samen
Alles samenvoegen!
Alles stoppen
Als deze groep alles goed op orde heeft, kan dit zo doorgaan.
Als een samenvoeging leidt tot een krachtiger geheel is dat een goede zaak. met de voorschreidende
ontkerkelijking zullen zij op termijn wel gedwongen worden samen te gaan
Als er genoeg vrijwilligers zijn om de boel draaiende te houden laat ze dan zelfstandig blijven. En zo
niet dan moeten ze roeien met de riemen die ze hebben
Als er sprake is van een goed draagvlak in genoemde dorpen, dan zou men dit een kans moeten
geven om zelfstandig" te kunnen zijn. "
Als er voldoende draagvlak is binnen je eigen dorp (of cluster van een paar dorpen), dan zou ik dat
zo graag willen laten. Bij een gezamenlijk kerkbestuur wordt de afstand naar de afzonderlijke
dorpen te groot.
Als gereformeerde heb ik weinig op met de k,r kerk ik weet hier ook te weinig van om daar over
wat tezegen
Als het geen extra kosten met zich meebrengt gun dan iedere parochie zijn eigen kerkbestuur.
Indien het vrijwilligerswerk is, dan ook, zolang er genoeg gegadigden zijn........
Als het mogelijk is zolang mogelijk zelfstandig blijven. Iedere cluster heeft toch zijn eigen problemen.
Zolang men er in slaagt in financieel en personeel voldoende rond te komen. Echter niet ten koste
van alles
Als het nog apart kan, waarom dan samen? Tenzij het erg kostenbesparend is, dan snap ik niet
waarom Sevenum zo moeilijk doet. Ik begrijp dat ze een eigen identiteit willen houden, maart tijden
veranderen. Vooral voor de katholieke kerk. Daar kunnen zij in hun eentje niet tegenin gaan.
Als je met een gezamenlijk bestuur de kerken kunt handhaven zou het een optie kunnen zijn lijkt
me. Het zou jammer zijn dat er kerken gaan sluiten vanwege te weinig vrijwilligers.
Als jullie genoeg vrijwilligers hebben en alles is goed geregeld en het ziet er naar uit dat de toekomst
ook goed blijft waarom zou je dan samengaan, groter is niet altijd beter
Als Sevenum de clustering met Kronenberg en Evertsoord zelf aan kan, is het mij prima.
Als ze goede argumenten hebben mogen ze gerust op zich zelf blijven.
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Als ze zelfstandig willen blijven en dit financieel en ook qua bezetting van priesters kunnen
bewerkstelligen dan moet t kunnen.
Altijd clusteren met meer personen meer ideen
Apart blijven! Het kerkbestuur van Sevenum heeft de zaken goed op orde en staan er financieel
goed voor. Zonder eigen pastoor en eigen bestuur zal het parochieleven in Sevenum uitdoven. Erg
zonde! Zeer terecht dat het huidige bestuur zich verzet.
Apart blijven. Er wordt al zoveel geclusterd . Er blijft niks meer over van de kleine kernen. Horst trekt
alles naar zich toe ten koste van de kleine kernen.
Bedrijfsmatig gezien heeft het bisdom helemaal gelijk. Echter: de kerk in Sevenum heeft veel
bezittingen, grond en gebouwen, die dan verbeurd verklaard zijn aan het regionale kerkbestuur en
dat ziet Sevenum terecht niet zitten. Bovendien is het de vraag of het bisdom zo
bedrijfsmatig/economisch moet handelen, zolang er nog een zeer actieve gemeenschap is met meer
dan 30 vrijwilligersgroepen, wat andere parochies in het dekenaat mogelijk niet hebben.
Begin met clustering en zo nodig uitbouwen naar een gemeentelijk kerkbestuur ,met lokale
ondersteuning en inbreng.
Ben hier helemaal niet mee bezig
Beslist niet samen voegen/ ieder dorp heeft zijn eigen mening / dat kan samen nooit goed gaan.
Besluitvorming van onderop, maar dan ook de verantwoordelijkheid niet alleen in woorden maar
ook financieel, zo niet dan is topdown begrijpelijk
Besturen in clustervorm maar elke parochie financieel onafhankelijk .
Beter een cluster dan geen bestuur
Bij geen clustering blijft er helemaal niets over
Blijf zitten waar je zit en veroer je niet!! (Grapje)
Blijvend Katholiek zijn.
Celibaat afschaffen
Cluster
Cluster vormen
Clusteren
Clusteren
Clusteren
Clusteren
Clusteren
Clusteren
Clusteren
Clusteren
Clusteren is noodzakelijk, anders valt het hele zaakje uiteen.
Clusteren met focus op behoud van lokale identiteit
Clusteren of opheffen
Clusteren tenzij voldoende draagkracht reeds bestaat
Clusteren!
Clusteren!
Clusteren!!
Clusteren, er blijven te weinig kerkgangers over in de 3 kernen. Als het gaat over overdracht van de
geld, dan moet dat `buiten` de clustering vallen en voor de individuele parochie(s) beschikbaar
blijven. Verder ken ik de reden niet waarom SKE dit niet wil.
Clustering
Clustering
Clustering
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Clustering
Clustering
Clustering in Meerlo, Tienray enz. verloopt ook niet altijd even soepel, maar biedt wel de
mogelijkheid een pastoor te behouden voor alle mensen.
Clustering is beter
Clustering is enige weg om zo lang mogelijk behoud van de kerken te waarborgen
Clustering is gewoon noodzakelijk. We kunnen de klok niet terugdraaien
Clustering is in de huidige situatie noodzakelijk als we nog iets van de kerk willen behouden.
Sevenum moet niet denken een eiland te zijn. Kerkbestuur had eerder moeten nadenken. Terrence
is een fijne priester, mag blijven.
Clustering is noodzaak omdat er bijna niemand meer bereid is voor zitting in het kerkbestuur
Clustering is onvermijdelijk
Clustering zo groot mogelijk maken,ivm leegloop en kosten
Clustering, anders gaat het bestaansrecht helemaal verloren.
Daar kom ik niet voor in aanmerking, ben een van de vele die wel katholiek zijn maar bijna nooit
meer in de kerk komen
Dan bezig ik bij het huidelijke kerkbestuur zitten.
Dat kan met verschillende oorzaken te maken hebben om daar een mening over te geven
Dat Sevenum Kronenberg en Evertsoord een zelfstandig cluster blijven
Dat ze ook aan de kleine dorpen denken en niet alles naar de grote dorpen trekken
Dat zij zelf verder gaan
De andere parochies zijn wel zo verstandig om samen te werken. De parochie Sevenum heeft
toevallig veel geld, en denkt het daarom alleen af te kunnen, die eigen gereidheid is in Sevenum
altijd al geweest. denk aan boerenbond 1 en 2, denk aan boerenleenbank en de andere coop. bank
De clustering doorzetten. Alleen meer kerkgangers kan clustering voorkomen. Dus ben je tegen? Ga
dan naar de kerk en houd anders je mond dicht!
De kerk is het middelpunt van veel dorpen. Niemand gaat vanuit Melderslo naar Horst of een
andere gemeente
De kerk kan wat mij betreft helemaal weg
De kerken lopen de komende jaren beslist versneld leeg. Wat heb je dan aan zelfstandigheid die niet
meer waar te maken is
De kerken van Sevenum en Kronenberg zijn gebouwd met financiële bijdragen van de parochianen
en horen dus bij het dorp en dienen NIET ingelijfd te worden bij Horst!!!
De parochie blijft toch nog wel [denk ik], met zijn alle kun je beter organiseren.
De parochiefederatie kan best zelfstandig blijven. Daar heeft het teruglopend aantal priesters geen
invloed op. En vrijwilligers zijn makkelijker te krijgen bij zelfstandigheid, lijkt mij.
Denk niet aan jezelf, maar aan het algemene belang. Samenvoeging van kleinere organisaties zal
noodzakelijk zijn naar de toekomst toe.
Deze cluster handhaven zoals die nu is.
Die dorpen moeten zelfstandig blijven
Doe niet zo moeilijk
Doen
Doen
Doen
Dom om niet te gaan samenwerken, echter de manier waarop het huidige bestuur afgeserveerd
werd is niet in de haak,
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Door de terugloop zoals boven omschreven, ontkom je er niet aan. In de praktijk is het niet op te
brengen om als kleine"gemeenschap een sportclub, een school,een parochie enz. in stand te
houden."
Door het dalend kerkbezoek is er meer tijd over in eigen gemeente, het kerkbestuur kan waar
mogelijk ook in andere gemeentes hun werk doen .
Doorgaan met clustering
Dorpen vragen waar hun behoefte liggen. de mensen meer betrekken bij het gebeuren.
Een cluster voor de gemeente horst aan de maas
Een drastische hervorming van het katholicisme, homo huwelijk toestaan en tolereren, euthanasie
ondersteunen en tolereren , voorbehoedsmiddelen toestaan en tolereren enz. enz. Samen werking
en clustering kan lijden tot een betere samenleving, als ze echt wat willen betekenen voor hun
mensen zullen ze zich aan moeten passen aan de veranderende tijd en hun geloof op een hoger
niveau moeten brengen, durf los te laten !!!
Een gezamenlijk kerk bestuur
Een gezamenlijk kerkbestuur
Een gezamenlijk kerkbestuur
Een gezamenlijk kerkbestuur kan heel goed alle officiele zaken regelen. Natuurlijk kunnen
werkgroepen of commissies locatie specifieke zaken oppakken, zodat de parochianen een goede
binding met hun kerk blijven behouden.
Een gezamenlijk kerkbestuur.
Een gezamenlijk kerkbestuur. Kerk in Sevenum verbouwen tot een appartementencomplex voor
kwetsbare ouderen of startende jongeren die nergens een fatsoenlijke woonruimte kunnen vinden
en daarom de regio verlaten (de zgn. braindrain). Neem een voorbeeld aan de zusters Ursulinen in
Grubbenvorst: die hebben het dorp Grubbenvorst omarmt om het gebouw terug te geven aan de
gemeenschap.
Een kerk is van de dorpsgemeenschap. Deze draait voornamelijk ook op vrijwilligers. Vrijwilligers
zetten zich vaak in voor de dorpsgemeenschap, maar niet regionaal. Dan wordt er afgehaakt. De
doodsteek voor een goed werkende geloofsgemeenschap. Dus: niet clusteren in een gezamenlijk
kerkbestuur. Bij andere onderdelen in de dorpsgemeenschap is tot nu toe altijd gebleken, dat zo`n
clustering een sterke teruggang symboliseert.
Een overkoepelend bestuur met vertegenwoordigers van elke parochie.
Eenheid maakt kracht. Het is op den duur niet meer te handhaven. Destijds was deze stribbeling er
ook ivm de fusie van de gemeentes
Eigen gang blijven gaan
Elk dorp een apart kerkbestuur
Enkele jaren geleden is Sevenum ook samen gevoegd met horst en de meeste waren hier op tegen
en of dit nu goed is of slecht is maakt nu niets uit. het heeft in Sevenum altijd goed gelopen en
waarom zou dit niet kunnen blijven. maar als het dan toch moet zou ik erna streven om het geld wat
van onze parochie is zou ook in Sevenum moeten blijven anders gaat het dekenaat er van profiteren
en dat is ook niet de bedoeling. dus eerst ons" geld opmaken en dan eventueel fuseren "
Er is weinig keuze, of iets houd op of je slaat de handen in elkaar en gaat samenwerken
Federatievorming met Horst, dus Sevenum en Horst één kerkbestuur!
Fuseren tot een gezamenlijk kerkbestuur.
Fuseren, samenwerken.
Ga met elkaar om de tafel zitten en kijk waar je elkaar kunt helpen. Welke zaken overlappen mekaar
en hoeven dus niet dubbel gedaan te worden. Lijkt mij uiteindelijk in het belang van het
voortbestaan van de kerk dat men samen gaat werken.
Gauw samengaan ene en volledige fusie met werkgroepen in de diverse parochies
Gauw samenwerken
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Geen clustering
Geen clustering
Géén clustering
Geen clustering vanwege afstand tot parochianen
Geen gezamenlijk kerkbestuur zolang men in Sevenum-Kronenberg en Evertsoord hun boontjes zelf
kan doppen. Op den duur zal clustering onvermijdelijk zijn maar dit opleggen vanuit het bisdom
nonsens. Komt tijd komt raad.
Geen idee. Ik doe niets met mijn geloof
Geen keus / gevolg van de veranderingen in de samenleving
Geen mening
Geen mening
Geen samenwerking met Horst. Nu dit en dan gaat de kerk dicht en ze gaan steeds verder.
Geloof alleen achter de voordeur!!!
Geloof houd me niet zo bezig
Gescheiden houden, want Sevenum, Kronenberg en Evertsoort kunnen zich goed redden en
opgelegde fusies werken niet.
Gewoon fuseren. Sevenummers liggen altijd dwars. Vroeger al bij fusie Rabobank, toen bij
gemeentelijke herindeling en nu weer.
Gezamenlijk kerkbestuur van de dorpen
Gezamenlijk kerkbestuur.
Gezamenlijk bestuur!
Gezamenlijk kerkbestuur is aan te bevelen
Gezamenlijk kerkbestuur via federatie.
Gezamenlijk kerkbestuur vormen
Gezien de ontwikkelingen binnen de kerk vind ik clustering verstandig.
Goed idee, maar wel zorgen dat de identiteit van de verschillende parochies zoveel mogelijk
behouden blijven..
Groot gelijk
Heel eerlijk gezegd maakt het mij niks uit. Ik ben katholiek opgevoed, maar heb geen enkele
affiniteit meer met dit of een ander geloof.
Helemaal eens met de clustering
Helemaal eens met kerkbestuur We voelen ons nu een parochie en we willen graag een pastoor als
we op een hoop geveegd worden met andere parochies dat het geloof verder verwaterd omdat het
nog verder van je bed af komt te staan
Het gaat erom wat de gebruikers van de kerk willen en wat haalbaar is voor het personeel van de
kerk
Het geld binnen de kerk gemeenschap beter verdelen.
Het wordt dan wel een heel groot cluster, het eigen zal dan wel verloren gaan.
Ieder dorp zijn eigen kerkbestuur
Iedere parochie wil toch z`n eigen ding doen. Maar clustering biedt voordelen. Het is en blijft: ieder
voordeel heeft z`n nadeel. Ook met clusteren.
Ik adviseer om samen te werken. Zeker kijkend naar de lange termijn ontwikkelingen. Nu misschien
zou het nog apart kunnen, maar over enkele jaren is de situatie geheel anders. Nu werken aan de
toekomst en samengaan.
Ik begrijp dat bovengenoemde parochies zelfstandig willen blijven; de afstand wordt alleen maar
groter als ik zie hoe de federatie nu al werkt ( of nog niet werkt) groot zijn wil in deze niet zeggen
dat het beter is!
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Ik ben niet meer praktizerend katholiek maar ik denk dat de enige kans op een toekomst voor de
Kerk is om samen te gaan. En zeker voor de kleine kernen
Ik denk dat een fusie goed is, maar dat er gekeken moet worden naar een manier waarop iedereen
zich hier goed bij voelt. Uiteindelijk kan ook het kerkbestuur van Sevenum allen niet blijven bestaan.
Er is weinig nieuwe animo om dit mee op te pakken. Ik geloof in een meerjarenplan waarin
langzaam clustering ontstaat. Ik verwacht dat als de deken van Horst zich anders opstelt dat zaken
ook heel anders zijn. Het is geen prettige man en hij probeert alles naar zijn hand te zetten.
Ik ga er van uit dat samenwerking voordelen heeft voor parochies SKE. Als het kerkbestuur SKE die
niet ziet, dan moeten ze niet samenwerken. Lijkt me ook beter voor de andere parochies.
Ik ga zeker niet in een kerkbestuur deelnemen
Ik heb geen binding met de kerk kan dan ook niet adviseren
Ik heb helemaal niets met het geloof en heb geen enkele interesse in deze zaken
Ik heb me er niet in verdiept, maar soms kan het geen kwaad om te fuseren. Maar dan zou ik me er
meer in moeten verdiepen wat een kerkbestuur doet.
Ik heb te weinig informatie om hier een oordeel over te geven. Wel moet men bij dergelijke
besluiten zich niet alleen laten leiden door het gevoel maar ook reeel zijn gezien de weinig actieve
gelovigen
Ik hecht niet meer zoveel waarde aan het geloof. Ik hoef er in ieder geval zeker niet meer voor naar
de kerk.
Ik kan het kerkbestuur begrijpen en daarom is belangrijk dat het idee van het Bisdom goed
doordacht is. Het moet in elke dekenaat goed besproken worden
Ik vind dat wij een eigen kerk moeten houden in Sevenum
Ik woon in Swolgen, die hebben inmiddels ook kluster gevormd met Meerlo Tienray, broekhuizen,
Broekh.vorst, Lottum en Gr.vorst
Ik zit in het kerkbestuur dus....naar de toekomst toe is de fusie denk ik wel nodig. Daarom zijn we
ook mee akkoord gegaan.
Ik zou de clustering zeer zeker overwegen gezien het feit dat er niet voldoende vrijwilligers zijn om
voor elke parochie een bestuur te vormen. Verder is het voor de kerk een ondoenlijke zaak om met
zoveel besturen om de tafel te zitten, afgezien nog van de prioriteiten die voor elke parochie anders
zijn. het grote geheel word dan uit het oog verloren
Ik zou eerst willen weten wat de bezwaren zijn, daarna kan ik pas advies uitbrengen
Ik zou het wel proberen om toch s amen te werken
Ik zou nooit in het Kerkbestuur gaan zitten en kan daarom geen objectief advies geven
Ik zou persoonlijk wel instemmen met een gezamenlijk kerkbestuur.
Ik zou voor een gezamenlijk kerkbestuur kiezen. Actieve mensen worden steeds schaarser.
Ik zou voor een samenwerking gaan, Zo heb je een betere kans dat een kerkbestuur langer bestaat
Ik zou voorstellen om de missen door moderne muziek en zingen aantrekkelijker te maken voor de
jeugd. Gebruik de Kerk ook eens voor andere leuke manifestaties. Maak de kerk voor iedereen
toegankelijk en aantrekkelijk
Ik zou wel voor een cluster kiezen aangezien je dan, eventueel onder leiding van Deken De GraafWoutering vele male efficiënter kunt werken. Maar ik ken de exacte data en voorschriften niet die
vallen onder de clustervorming
Ik zou wel voor samenwerking zijn.
In deze tijd ontkom je niet aan clustering als je de kerk wilt behouden
In goed overleg toch het gewenste doel trachten te bereiken. Als het nu niet lukt dat trachten er
toch langzaam naar toe te groeien. Echter nu zeker niet afdwingen, dan zet je zeer veel kwaad
bloed.
In het kerkbestuur van Sevenum of van Horst? Vraagt om een ander advies nl. Over het algemeen
ben ik het met het bisdom eens. Samen maakt je sterker, wanneer aantallen teruglopen.
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In Sevenum menen ze vaker dat ze het alleen zelfstandig afkunnen, wees niet zo koppig het maakt
toch niet meer zoveel uit want binnen niet al te lange tijd loopt de kerk ook in Sevenum leeg
Indien een eigen parochie voldoende vrijwilligers op kan brengen hoeft men niet het bestuur samen
te voegen. Ik zou wel adviseren om nauw samen te werken.
Indien het mogelijk is om zelfstandig verder te gaan dan doen.
Is in elke plaats anders
Ja, samenvoeging. Niet? Opheffen.
Ken de argumenten van Sevenum etc. niet maar ben voor samenwerking
Kerk sluiten
Kiezen of delen zou ik zeggen. Of regel zelf maar iets beters.
Kijk naar draagvlak en de toegevoegde waarden.
Kleinschalige clustering is veel beter.
Laat dat adviseren doen door de mensen die er meer vanaf weten. Als ze een cluster niet zien zitten
zullen ze daar goede redenen voor hebben.
Laat de priesters trouwen en een gezin stichten, dan krijg je meer priesters en hoeft er minder
samengevoegd te worden.
Laat ik dit zeggen: gemeente , bemoei je met je eigen zaakjes. Hier heeft de gemeente niets van
doen.
Laten blijven zoals het nu is Deze federatie S.K.en E. werkt goed heeft veel vrijwilligers Als we bij
Horst komen is het een ver van mijn bed verhaal en zijn de vrijwilligers zeker niet meer gemotiveerd
als dat ze nu zijn Er zullen veel vrijwilligers afhaken
Lekker clusteren!
Maak een keuze in het belang van je kleinkinderen, het beste is om een keuze te maken waar je lang
mee vooruit kunt, dus ik zou zeggen kijk eens meer vooruit als tien jaar, kun je dan over 10 jaar, nog
zelfstandig opereren? en heb je dan nog bestuurders in je eigen parochie?
Mee gaan in de cluster
Meedoen
Meer samenwerking
Meer samenwerking tussen dorpen
Mensen een makkelijkere mogelijkheid geven om zich uit te schrijven. of andersom. Mensen mogen
pas na hun 18de levensjaar beslissen welk geloof.
Mensen met rust laten als ze niet willen dan willen ze niet we zitten hier niet in een autoritair
systeem
Met de tijd meegaan
Met teruglopende bezoekers interesse is het waarschijnlijk slim/ goedkoper te clusteren. Dat
betekend waarschijnlijk niet meteen dat je je zeggenschap kwijt raakt.
Mij is even niet duidelijk waar de verschillen van inzicht liggen, ik kan mij voorstellen dat er vanuit
de historie verschillen van inzicht zijn. Wellicht zijn deze met mediation op te lossen
Minder betrokkenheid zorgt voor nog minder mensen in de kerk
Modern en hip
Modern worden en aanpassen aan de tijd
Mooi zelf aan laten clusteren
N.v.t. wil niet in een kerkbestuur.
Naar de (nabije) toekomst toe is clustering een must. Inhoudelijk zal veel duidelijk moeten worden
vastgelegd. Respecteren is een goed woord.
Natuurlijk clustering anders werkt het tegenwoordig niet meer
Niet clusteren
Niet clusteren
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Niet clusteren maar wel een goede samenwerking
Niet doen
Niet doen
Niet doen, gaat altijd ten kosten van de eigenheid.
Niet fuseren, identiteit per kern is belangrijk.
Niet mee doen met clustervorming
Niet samenvoegen, druk op priesters wordt te groot
Niet te clusteren
Niet te clusteren sevenumse kerk heeft veel geld en grond dit moet niet naar horst gaan
Niet zo arrogant, gewoon meedoen en clusteren
Niets
Niets, ben niet gelovig.
Niets, interesseert me helemaal niets het katholieke geloof.
Niets, want van mij mogen alle kerken gesloten worden.
Niks, het geloof daar houd ik me niet mee bezich.
Nu samengaan met de rest van het cluster, met oogkleppen op op de oude weg doorgaan en
denken dat je de rest niet nodig hebt resulteerde dat je in de toekomst als het wel nodig is alleen
maar op een rijdende trein kunt mee liften. door vanaf het begin mee te doen kun je de trein mee
besturen.
Nvt
Om de kosten te kunnen dragen zal er geen andere keuze zijn
Om iedere plaats zijn eigen kerk bestuur te behouden
Om samen de schouders er onder te zetten en open-eerlijk met elkaar te communiceren, zodat men
gezamenlijk verder kan, iedereen moet een beetje water bij de wijn doen.
Om samen te gaan. Samen sta je sterker!
Om toch samen te gaan met Horst, dan wordt de inspraak ook groter... En om eerlijk te zijn heeft
het kerkbestuur van Sevenum hun eigen ruiten in gegooid. Pastoor Lauvenberg was er fel op tegen,
en zijn schaapjes volgende de pastoor gewoon. Ik zeg, samen voegen.....
Opdoeken
Parochies en besturen opheffen
Per clustergroep een kerkbestuur en iedere parochie moet zelf haar kerk gebouw en kosten kunnen
blijven betalen.
Probeer alles samen te voegen, maar iedereen weet dat er in de Gemeente Sevenum nog diep
gelovige mensen wonen. Daar is het kerkbezoek ook vele male hoger als in omliggende dorpen.
Proberen toch zelfstandig te blijven, als dit mogelijk is.
Proberen zelfstandig te blijven. Zo niet: fusie
Samen als een gemeente optrekken.
Samen ben je sterker, alleen in de katholieke is dat toch moeilijk, ze zijn niet met de tijd mee
gegaan.
Samen een cluster vormen
Samen gaan
Samen gaan
Samen gaan
Samen gaan
Samen gaan en gezamenlijk bouwen aan iets nieuws.
Samen sterk
Samen voegen
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Samen werken
Samen werken, van elkaar leren, efficienter dingen regelen en organiseren
Samen werking met meerdere parochies kan voordelen hebben maar sommige parochies hebben
met een eigen bestuur een hechtere gemeenschap.
Samengaan
Samengaan met het cluster. het is goed om samen te werken binnen het cluster. alleen red je dit
niet
Samengaan, de besturing van is overal het zelfde, beslissingen per kern kunnen anders zijn. Dit kun
je laten terug komen in een stemmingsweging.
Samengaan, dit is toch overal aan de hand dat parochies samen moeten gaan wegem Ns
teruglopend kerkbezoek
Samengaan. Priesters moeten ook al gedeeld worden. Misschien moeten we in de toekomst ook
naar minder kerkgebouwen en kunnen deze een andere bestemming krijgen.
Samengaan/samenwerking is noodzaak en loont
Samenvoegen
Samenvoegen
Samenvoegen
Samenvoegen!
Samenvoegen!
Samenvoegen, dan kan het efficiënter werken, dus kosten besparend
Samenvoegen, één Gemeente, één kerkbestuur
Samenvoegen, want dat is goedkoper
Samenvoegen.
Samenvoegen.
Samenvoeging met de parochie in Horst of opheffing van het huidige kerkbestuur.
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken en kwaliteiten bundelen. In de toekomst is dat nog belangrijker. Kennis kan dan
optimaal benut worden.
Samenwerken heeft altijd voordelen
Samenwerken is de enige optie
Samenwerken met elkaar is goed en vormd een hechtere gemeenschap. Alleen ben je vaak te klein
Samenwerken!
Samenwerken, de terugloop rechtvaardigt dat
Samenwerken, In Tienray al 15 jaar met drie parochies en nu met de Maasdorpen 7 parochies , dit
moet wel anders hou je de kerk niet open. Nu al moeilijk met de financiën. Bisdon staan nu pas open
voor ook ander gebruik van de kerken, hierop moet een dorp zijn kansen pakken om er gezamenlijk
wat van te maken.
Samenwerken, moderniseren en zorgen dat de kerk openstaat voor iedereen.
Samenwerken, wil je nog een basis hebben, dan zul je wel moeten. Samen staan we sterk!
Samenwerking geldt in deze tijd sterker dan ooit
Samenwerking is altijd beter dan maar afwachten. Het wordt er niet beter op de komende jaren
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Samenwerking kan goed zijn, maar het moet niet zo zijn dat de ene parochie financieel profiteert
van de andere parochies. iedere gemeenschap heeft in het verleden zijn eigen boontjes gedopt en
gespaard
Samenwerking leidt tot versterking en kostenreductie
Samenwerking met het gehele cluster
Sevenumse zijn altijd aparte geweest
Sevenum apart laten
Sevenum is altijd een dwarsligger geweest. Zal nooit veranderen. Ga samenwerken!
Sevenum is een levendige parochie met de nodige vrijwilligers en een goed kerkbezoek. Nee, ze
moeten niet bij Horst, want in Horst hanteert men andere maatstaven om een dienst te doen, b.v.
bij een overlijden herhaalt men zèker een keer of 10 .....uw man, jullie vader, jullie schoonvader,
jullie opa en jou superopa. Dit is met 3 keer in een dienst wel voldoende. Ook was ik onlangs nog bij
een jaardienst van iemand, en dat wel 2 keer in die week. Sorry, met alle respect, maar de
voorganger hoeft niet te doen of het overlijden gisteren plaats gevonden heeft, en niet 4 jaar
geleden. Je kunt als naaste dan toch nooit het overlijden verwerken. In het verleden heb ik
persoonlijk enkele keren negatieve handelingen van Deken Woutering ervaren. Toen mijn dochter
de communie deed, tevens ook bij haar vormsel, ook sloot hij deelname voor het vormsel van een
kind uit wat ergens anders naar school gaat. Hij was niet bereid om er iets extra`s voor te doen. Het
resultaat van die actie? Uitwerking van deze actie.....een heel gezin de kerk uit gestuurd". Pastoor
Lauvenberg uit Sevenum stond tussen de mensen, en ook Kapelaan Terrence probeert zich heel
goed tussen de mensen te plaatsen en niet boven de gemeenschap. DUS
Sevenum is m.i. groot genoeg om zelf haar zaken te kunnen regelen.
Sevenum kronenberg en evertsoord samenvoegen. Horst apart
Sevenum moet zich maar eens aanpassen
Sevenum samenvoegen met Horst
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord zelfstandig. Is groot genoeg om zelfstandig te blijven.
Situatie met federatie Sevenum ligt problematisch. Niet goed om zaak te laten escaleren. Ik denk dat
je door tijd te kopen en organisatorisch enkele wijzigingen aanbrengt , binnen 2 tot 3 jaar wel tot
clustering kunt komen.
Ske niet clusteren
Sla de handen ineen!
Snel samen gaan en van de leegstaande kerken openbare gebouwen maken met diverse invullingen.
Kerken zijn te duur omdat ze zoveel leeg staan.
Sterk afhankelijk van vitaliteit van betreffende parochies en kwaliteit van betrokken mensen. Het is
jammer als je bevlogen mensen afstompt door zaken samen te voegen. Bevlogen mensen neem je
mee in het idee van een gezamenlijk kerkbestuur als er overtuigende argumenten zijn EN (nieuwe)
mogelijkheden zijn om waardevolle bijdragen te blijven leveren.
Stop ermee
Terecht. Een clustering moet van onderop komen. De juiste argumenten moeten ervoor zorgen dat
dit plaatsvindt.
Tijden veranderen en zich aanpassen aan de nieuwe ontwikkeling Sevenum moet niet eigenwijs zijn
Tja, samengaan bespaart tijd en geld. Grote kerkgebouwen kosten veel geld. Minder onderhoud
(kerken sluiten/onder doel) door bijvoorbeeld busjes mensen te laten ophalen voor 1 dienst in 1
kerk.......
Toch clustering
Toch een cluster vormen
Toch maar doen, het loopt hard terug
Toch samengaan, met het teruglopend kerkbezoek in de meeste dorpen is dit onvermijdelijk
Toch samengaan.
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Toch samenvoegen. Waarom dure inzet van priesters als er toch terugloop is. Ook kerkgebouwen
verbouwen tot multifunctionele centra of toegankelijk maken voor meerdere geloven. Onderhoud
is veel te duur t.o.v. de gebruikerswaarde
Voor mij zou er geen kerk of kerkbestuur meer hoeven te bestaan. Ik ga nooit meer naar de kerk en
velen met mij.
Waarom de vraag is of de kerk per kern dan behouden blijft. Daarover zouden duidelijke afspraken
nodig zijn, mocht dat een van de uitgangspunten zijn.
Wat het best past bij de wensen van mijn parochianen
We zij toch een gemeente waarom zou dat niet kunnen
We zullen in de katholieke kerk meer moeten samen werken. Belangrijk is dat een goede basis
hiervoor wordt gevonden met - waar en zo lang ze dat wensen, maar ook mogelijk is - parochies een
zekere eigenstandigheid kunnen behouden. Ik voorzie echter dat daarvoor op termijn door de
teruggang van het aantal praktiserende katholieken, het sterk teruglopende aantal priesters en ook
minder inkomsten geen echte ruimte meer overblijft.
Wel clusteren. En waarom(vooral `s winters bij veel gebruik van cv) elke week een dienst voor een
handvol kerkgangers?
Wel clustering
Wel clustering, steeds minder priesters, zwaar voor een priester voor drie kerken
Wel in cluster, maar met een eigen identiteit per gemeente.
Wel samen gaan. Gezamenlijk sta je sterker.
Wel samenwerking, het is niet meer van deze tijd om kleine groepjes/besturen aan te houden:
samenwerking is kostenbesparend
Zal aan de actuele situatie liggen. Budget, medewerkers, bezoekers, ed. Dus kan ik geen oordeel
over vellen
Zeker clusteren
Zeker clusteren. Het is goed dat er niet overal op zichzelf staande kleine besturen zijn. Het aantal
kerkgangers is beperkt, inkrimpen is in elk gezond bedrijf, in deze situatie nodig om te overleven
Zeker niet samen met anderen sevenum, kronenberg,eversoord kunnen dat prima samen.
Zeker wel doen om het nog zeker levendig te houden!! bij ons is dat al meerdere parochies bij elkaar
en tot valt uiteindelijk helemaal niet tegen!! beter dit dan daling sluiten
Zelfstandig blijven zolang het kan. we zien in `t verleden wat een fusie kan opleveren
Zelfstandige parochie blijven. Die deken in Horst hoeft niet onze parochie erbij te halen. En waarom
wil hij dat zo graag. Gaat het om geld?
Zolang het kan, zelfstandig blijven. En ondertussen samenwerken.
Zorg dat je een stem hebt in het cluster.
Zou nooit in Kerkbestuur gaan zitten.
Zoveel mogelijk samenwerking.
Zoveel mogelijk zelfstandig blijven.
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