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DECRETUM

Aan de gelovigen van de parochie HH. Marcellinus en Petrus te Geleen gelegen binnen
het dekenaat Sittard in het bisdom Roermond:

l. gezien het feit dat de voormalige parochie H. Pastoor van Ars te Geleen per l januari jl. is verenigd met zeven andere Geleense parochies, te weten de parochies H.
Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, Christus Koning, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders en Verrijzenis van Onze
Heer Jezus Christus, tot de nieuwe [fusie-] parochie HH. Marcellinus en Petrus te
Geleen;

2. gezien het feit dat in de achterliggende jaren door deze voormalige Geleense parochies een plan is ontwikkeld met het oog op een gezonde pastorale toekomst voor
de gezamenlijke geloofsgemeenschap van de nieuwe parochie HH. Marcellinus en
Petrus;

3. gezien het feit dat de parochie HH. Marcellinus en Petrus in lijn met de instructie
van de Congregatie voor de Clerus van 29 juni 2020 [Pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de missie van de Kerk tot evangelisatie van de
wereld) een missionaire parochie wil zijn met de vijf kernwaarden: Geloofsgemeenschap met Christus, Gastvrijheid, Nabijheid, Naar buiten treden en Uitstraling;

4. gezien het feit dat de parochie HH. Marcellinus en Petrus in het licht van deze Romeinse instructie parochie-opbouwende liturgie vanuit één kerkgebouw zal gaan
aanbieden;

5. gezien het feit, dat op basis van voornoemd plan, de instructie en de hierna nader
omschreven ernstige redenen de onttrekking aan de eredienst van de kerk van de
H. Pastoor van Ars, gelegen aan de Lienaertstraat 138 te Geleen, door het kerkbestuur noodzakelijk wordt geoordeeld;
6. gezien het feit dat door de ontkerkelijking en de sterke verandering van de bevolkingssamenstelling de kerkelijke en de demografische situatie in het gebied van de
voormalige H. Pastoor van Ars parochie te Geleen in vergelijking met voorheen
voor het kerkelijk leven zeer nadelig is veranderd;
7. gezien het feit dat de liturgische vieringen in de kerk van de H. Pastoor van Ars te
Geleen vanwege de voortschrijdende ontkerkelijking niet meer door jonge gezin-
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nen en jongeren worden bezocht, er al jaren geen doopsels meer zijn en slechts incidenteel een communicant;

8. gezien het feit dat de zeer kleine groep kerkgangers, bestaande uit bijna louter oudere parochianen, die de liturgische vieringen in deze kerk bijwonen voortdurend
verder afneemt;

9. gezien dit afnemend draagvlak en omdat het niet gerechtvaardigd is te verwachten, dat deze kleine geloofsgemeenschap rondom dit kerkgebouw nog mogelijkheden heeft om weer naar een redelijke levensvatbaarheid uit te groeien;

10. gezien [de nog steeds afnemende) omvang van de bij dit kerkgebouw betrokken
gelovigen, is het mede in het licht van de jarenlange negatieve exploitatieresultaten
van de vroegere H. pastoor van Ars parochie onwaarschijnlijk dat voldoende financiële middelen opgebracht kunnen worden om een substantiële bijdrage te leveren
in het levensonderhoud van de bij de bediening betrokken personen en het gewone en buitengewone onderhoud van dit gebouw, waardoor handhaving van dit
kerkgebouw een onevenredige materiële belasting zal betekenen voor de nieuwe
parochie;

11. gezien het feit, dat de pastorale zorg voor de gelovigen wonende in het gebied van
de voormalige parochie H. Pastoor van Ars conform het onder de punten 3. en 4.
omschreven perspectief verzorgd wordt door de [fusie-Jparochie HH. Marcellinus
en Petrus;

12. gezien het feit dat het kerkbestuur erin is geslaagd om aan de parochiekerk direct
na de onttrekking aan de eredienst een passende herbestemming te geven in overleg met de stichting Triade en daartoe ook reeds schriftelijke afspraken zijn gemaakt;

13. gezien het feit, dat in overeenstemming met de bepalingen van het kerkelijk wetboek [can. 50 CIC) overleg heeft plaats gevonden met de destijds bij het kerkgebouw en de parochie pastoraal verantwoordelijke in de persoon van de zeereerwaarde heer l.i.c. H.M.H. Quaedvlieg van deze parochie, alsmede met het kerkbestuur dat het verzoek tot onttrekking heeft verwoord in een schrijven d.d. 10 september 2021, alsook met de parochianen behorende bij de toenmalige parochie H.
Pastoor van Ars te Geleen, in een daartoe belegde hoorzitting op 17 augustus 2020;
14. gezien het feit, dat de priesterraad van het bisdom Roermond volgens de voorschriften van het kerkelijk wetboek can. 500 § 2 CIC in verband met can. 1222 § 2
CIC op 23 september 2021 over de situatie in de parochie HH. Marcellinus en Petrus te Geleen is geïnformeerd alsook is geconsulteerd over het voornemen om het
kerkgebouw H. Pastoor van Ars te Geleen aan de eredienst te onttrekken en daarop positief heeft gereageerd.
besluiten wij:
dat bovengenoemde punten 6 t/m 10 tezamen - en gezien in de context
van het streven naar een missionaire parochie - een ernstige reden vormen

BISSCHOP

van RoermonD

zoals genoemd in canon 1222 § 2 CIC;
dat de kerk van de H. Pastoor van Ars te Geleen, gelegen aan de Lienaertsstraat 138 te Geleen in het dekenaat Sittard van het bisdom Roermond op
maandag 18 april 2022 aan de eredienst zal worden onttrokken;
dat de pastorale zorg voor de gelovigen, wonende in het gebied van de voormalige parochie H. Pastoor van Ars te Geleen, al sinds de fusie per l januari

2021 wordt behartigd door de pastoor van de parochie HH. Marcellinus en
Petrus te Geleen, thans de zeereerwaarde heer R.H. Kanke en zijn teamleden
en zo voldoende is gewaarborgd;

dat van de in het kerkgebouw aanwezige kunstvoorwerpen volgens de richtlijnen van het bisdom een rapport dient te worden opgemaakt;
dat dit besluit uiterlijk op zaterdag 2 april 2022 betekend dient te worden.
Over de verdere bestemming van de goederen waaronder het voormalig kerkgebouw
wordt door het kerkbestuur van de parochie HH. Marcellinus en Petrus te Geleen in
overleg met het Bisdom Roermond beslist.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijke wetboek
[canon 1734 in verband met canon 201 § 2 CIC) vanaf maandag 4 april 2022 t/m vrijdag
15 april 2022 bij de Bisschop van Roermond, Mgr. drs. Harrie Smeets, Paredisstraat 10
6041 JW Roermond, ingediend worden.

Gegeven te Roermond, l april 2022
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