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Onder deze titel heeft het parochiebestuur, op verzoek van het bisdom Haarlem, een
plan is ontwikkeld. De Adelbertusparochie staat op een kruispunt. Voor de korte
termijn ligt er de uitdaging de pastorale koers te bepalen, haar positie en profilering in
de regio en een voorzet te geven ten aanzien van de plek waarop haar activiteiten
zullen plaatsvinden.
De nadruk van het plan ligt op het pastoraat, de invulling van de missionaire taak van
de parochie en haar plaats in de regio. Maar ook op de samenwerking die de
parochie zoekt met andere organisaties om vanuit de gemeenschap haar taken beter
uit te kunnen oefenen.
Daarnaast is een belangrijke taak van het parochiebestuur het zorgen voor de
randvoorwaarden waarbinnen gewerkt kan worden. Dit betekent dat het plan ook
aandacht heeft voor de organisatie, de financiën en de behuizing. Met het plan denkt
de Adelbertusparochie klaar te zijn voor de toekomst.
Er zijn veel uitdagingen; de parochie gaat deze vol vertrouwen aan. Het plan is
besproken met experts vanuit de parochie en de adviesraad. Ook zijn er een aantal
sessies georganiseerd waarop parochianen gevraagd werden mee te denken en
activiteiten aan te dragen die de parochie in de toekomst zou kunnen ontplooien.
Na het verwerken van alle ideeën zijn de plannen in een rapport gebundeld, dat in de
regio Delta besproken is en vervolgens aan het bisdom Haarlem is aangeboden en
besproken. Het Bisdom heeft naar aanleiding van dit plan besloten om de parochie te
laten voortbestaan, op de huidige locatie, in ons eigen gebouw. Het bisdom kiest
voor twee vitale parochies in Haarlem-Noord. Hieronder treft u een samenvatting
van het plan.
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  kerntaken	
  van	
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De Adelbertusparochie is een parochie waarin het vieren van oudsher een centrale
plek inneemt. De vieringen worden goed bezocht, ze spreken mensen aan en zijn
ook van kwalitatief hoog niveau.
Daarnaast heeft de parochie ook op diaconaal gebied veel te bieden. Op het gebied
van jongeren wordt er veel georganiseerd. De komende tijd moet dit een extra impuls
gaan krijgen.
De Adelbertusparochie wil zich op pastoraal gebied op de volgende thema's gaan
profileren:
• de zorgende kerk: de parochie wil inzetten de diaconie, het zorgen voor de
ander;
• de vierende kerk: de parochie wil met de vieringen mensen raken en
inspireren;

• de jongerenkerk: jongeren zijn de toekomst, de parochie wil meer investeren
in activiteiten van en voor jongeren;
• de muzikale kerk: de parochie is muzikaal sterk. Muziek is voor veel mensen
een spirituele beleving, muziek kan ook helpen mensen die nu niet in de kerk
komen te inspireren.
Dit alles komt samen onder de noemer: de kerk in de samenleving. Dit is wat de
Adelbertusparochie wil zijn. Onze kerk moet midden in de samenleving staan. Een
kerk die op allerlei manieren, gedragen door pastores en parochianen in
samenwerking met al dan niet professionele externen, mensen helpt en weet te
bezielen. Tussen de verschillende thema's bestaan diverse dwarsverbanden, die de
verschillende delen verder kunnen versterken.
De volgende punten zijn van belang. We willen:
• als parochie mensen actief benaderen;
• kerk zijn voor zowel de gemeenschap en consumenten;
• mensen benaderen die binnen de parochiegrenzen zijn komen wonen;
we zoeken samenwerking met
• professionals, we kunnen en willen niet alles zelf doen;
• het seminarie, de theologische hogeschool, het bisdom etc.;
de kerk moet een "open kerk" zijn.
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Voor de regio betekent ons plan een belangrijke impuls. Aan de zuidkant van de
regio ontstaat een centrum dat op vele manieren mensen aanspreekt en inspireert.
De parochie profileert zich nadrukkelijk op een aantal terreinen waar ze van
toegevoegde waarde kan zijn. Andere terreinen vult de parochie niet in. Hierop wordt
samenwerking gezocht met de regiopartners. Maar de activiteiten kunnen versterkt
worden doordat in de regio hierop aangetakt wordt.
De doelgroep van onze parochie is in ieder geval voor alle activiteiten de gehele
regio Delta en iedereen die zich aangesproken voelt. De regio als geheel wordt veel
sterker door de plannen van de Adelbertusparochie en kan haar missionaire
boodschap daardoor veel beter uitdragen.
Een belangrijke voorwaarde is, dat de plannen gedragen worden door de
parochianen. De kracht van een parochiegemeenschap zit in de saamhorigheid, de
bereidheid en de kracht om haar boodschap uit te dragen en de invulling van haar
missionaire taken.

De parochiegemeenschap kan dit echter niet alleen. De mensen die activiteiten van
de parochie bijwonen en diensten afnemen verwachten in deze tijd een hoge mate
van professionaliteit. Hierom is het belangrijk samenwerking te zoeken met
professionals, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen katholieke karakter van de
parochie en de betrokkenheid van de gemeenschap.
De parochie stelt de kaders en vult deze ten dele in. De samenwerking moet
versterkend werken. Een goede invulling van de samenwerking en de wisselwerking
die hierdoor ontstaan, zal positieve gevolgen hebben voor alle partijen. De parochie
wordt er sterker van, de professionals bereiken hun doelgroep en de missionaire taak
van de rooms-katholieke kerk en de parochie wordt actief uitgedragen.

Randvoorwaarden	
  	
  
Het parochiebestuur, vindt dat voor de pastorale plannen een aansprekend en
kwalitatief hoogwaardig kerkgebouw van belang is. Nieuwbouw past hier niet in, we
hebben een prachtig gebouw, met veel kwaliteiten. We willen dit gebouw beter gaan
gebruiken. We willen letterlijk een open kerk zijn.
Een van de middelen is om je kerkgebouwen beter zichtbaar te maken en te
openen/bruikbaar te maken voor een grotere gemeenschap. Door intensief gebruik
van de kerkgebouwen, ook voor andere doelen, moeten ze gaan bruisen en weer
steunpunten worden voor Geloof, Hoop en Liefde in de maatschappij. In dit plan
doen we hier concrete voorstellen voor.
Er zijn legio voorbeelden van “afgestoten” kerken en kloosters, die een plek gingen
vormen voor nieuwe initiatieven op het terrein van spiritualiteit, zorg voor medemens
en wereld. Plekken waar mensen bijeenkomen om antwoorden te vinden op hun
levensvragen, buiten de Kerk om. “Dit kunnen wij ook met ons gebouw!” Deze groep
zoekende mensen wil de Adelbertusparochie een open huis bieden, dichtbij de
moederkerk.
Uit de rapporten van de Monumentenwacht van de afgelopen zeven jaar, volgt de
conclusie dat de staat van de gebouwen goed te noemen is en de mate van verval
gering. Dit wordt onderschreven door bouwkundigen die het bestuur heeft
ingeschakeld. In zeven jaar tijd blijven de rapporten van de monumentenwacht
dezelfde kwaliteitsbeoordelingen geven over de verschillende beoordeelde
onderdelen.
De terechte vraag is of de onlangs afgegeven begroting voor het in optimale staat
brengen van het gebouw wel terecht is. Onze conclusie is dan ook dat we een goed
en waardevol gebouw hebben. Dit wordt bevestigd door offertes die de parochie
heeft opgevraagd voor het uitvoeren van groot onderhoud. Deze gegevens zijn door
onze architect en bouwkundige verwerkt in een onderhoudsplan voor de komende
(minimaal) 20 jaar. In dit plan worden op dezelfde wijze als in het rapport van
monumentenwacht alle aspecten van onderhoud in kaart gebracht. Uitgangspunt is
dat onderhoud dient te geschieden volgens de regels die gelden voor gemeentelijke
monumenten.

De pastorie staat momenteel grotendeels leeg. Het voornemen is om de pastorie te
bestemmen als kinderdagverblijf. Een maatschappelijk zeer relevante functie voor de
buurt, voor jonge mensen. De voorgestelde partner is zeer geïnteresseerd om samen
te werken met de parochie. Het gaat dus verder dan alleen gebruik maken van de
behuizing.
Tussen de kerk en de pastorie staan een heel aantal ruimtes leeg, die we intensief
willen gaan gebruiken om al onze taken uit te kunnen oefenen die nu in de pastorie
worden uitgeoefend. Deze ruimtes moeten hiervoor natuurlijk verbouwd worden. De
kerk zelf is een waardevolle ruimte met zijn mooie omhullende vorm, die bijdraagt
aan een gevoel van samenzijn in de kring en een goed zicht geeft op de vieringen.
Het brede gewelf, soort koepel, hangt beschermend om je heen.
De gebrandschilderde ramen kunnen wedijveren met de beroemde in Europa.
Kortom een mooie sacrale ruimte. Ook akoestisch is het een prachtige ruimte. Dit
willen we verder versterken. Het bestuur van de Adelbertusparochie wil met het
toekomstplan aantonen dat de Adelbertusparochie zich aan het klaarmaken is voor
de toekomst. De parochie staat in de startblokken om er iets moois van deze
toekomst te maken. Een toekomst die de geloofsgemeenschap samen met de
inwoners van Haarlem-Noord en de Regio Delta vorm wil geven. We willen de
komende jaren de basisvoorwaarden creëren, op basis waarvan in de toekomst
verdere plannen en activiteiten kunnen worden ontwikkeld.
Niet alles hoeft in een keer! Voor een actieve, missionaire en gezonde toekomst is
een stevige basis vereist. Met het pastorale plan, de ideeën met betrekking tot de
behuizing, de samenwerking met het kinderdagverblijf en de financiële plannen,
denkt het bestuur deze basis te kunnen leggen. Wij hebben alle vertrouwen in de
toekomst en we hopen dat u dit vertrouwen met ons deelt. Natuurlijk houden wij u op
de hoogte van de gesprekken met het bisdom over de plannen en hopen op uw
steun, ideeën en inzet te kunnen rekenen bij de verdere inzet.
De Adelbertusparochie, dat zijn wij met z'n allen!

Het parochiebestuur

