Parochie St. Jan de Doper - Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
3119 EB Schiedam

Aan:
Besturen van de parochies beoogd cluster Nieuwe Maas.
Schiedam, 21 november 2009.
Geachte Dames en Heren,
Wij informeren u graag over het volgende.
Het moment dat voor ons als bestuur van onze Dominicaanse parochie helder was dat er
geen mogelijkheid was om onze Dominicaanse identiteit buiten het beoogd cluster Nieuwe
Maas al dan niet in een andere samenwerkingsvorm in stand te houden, is voor ons het moment geweest om te besluiten mee te gaan in het beoogde cluster Nieuwe Maas en constructief mee te werken in die verbanden welke noodzakelijk zijn om te komen tot een mogelijke
fusie op de beoogde datum van 01-01-2011. Deze datum zou voor ons en onze parochianen
Deo Volente ook het moment zijn om afscheid te nemen van onze administrator, pater L. de
Jong o.p., en van onze status als “Dominicaanse parochie”, de oudste in Nederland.
We hebben ons daarbij gerealiseerd dat voor de parochianen zowel het afscheid van pater L.
de Jong o.p. als leidsman van onze parochie, als het afscheid van de status van “Dominicaanse parochie” pijnlijk en emotievol zou zijn. Zo zij het echter.
In september begrepen wij dat Dhr. R.J. Peeters, personeelsfunctionaris van het Bisdom Rotterdam, eind juli de administratoren van de parochies in het beoogde cluster Nieuwe Maas
benaderd heeft met de vraag of zij per 01-01-2010 al willen stoppen met hun werk en daarmee de nieuwe moderator van het beoogde cluster dan al de mogelijkheid geven als verantwoordelijke in de betreffende parochies op te treden.
Pater Leo de Jong o.p. heeft zich tot zijn spijt hiermee kennelijk akkoord verklaard; achteraf
heeft hij zich door deze vraag overvallen gevoeld, en had eigenlijk graag door willen gaan tot
de fusiedatum.
Als bestuur van onze parochie zijn wij hier pas na de zomervakantie informeel van in kennis
gesteld, onder meer door de informatie van onze vertegenwoordigers in het préclusteroverleg.
In formele zin is, gezien het feit dat wij Dominicaanse parochie zijn, de Provinciaal van de
Dominicanen verantwoordelijk voor de personele bezetting van onze parochie. Er is vanuit
het Bisdom vooraf geen contact geweest over het beëindigen van de benoeming van pater L.
de Jong o.p. als administrator van onze parochie met de Provinciaal. Dhr. R.J. Peeters heeft
over deze omissie later contact gehad met de Provinciaal, pater Ben Vocking. Uiteindelijk zijn
zij samen overeengekomen om de benoeming van pater L. de Jong o.p. toch per 01-01-2010
te beëindigen. Pater De Jong blijft daarbij welkom als pastor wanneer gevraagd.

In het geheel zijn wij in deze als Bestuur op geen enkele moment gehoord of geïnformeerd,
noch vanuit het Bisdom, noch vanuit het Provincialaat van de Dominicanen. Ook al zou dat in
formele zin niet noodzakelijk zijn, betreuren wij dat ten zeerste. Achteraf blijkt dat er wat Pater
L. de Jong o.p. betreft geen enkele bezwaar zou zijn geweest om te blijven functioneren als
administrator tot aan de fusiedatum. Voor de parochianen is Pater L. de Jong o.p. als Dominicaan de geestelijk leidsman, ook gezien zijn vele momenten van aanwezigheid en voorgaan
in de vieringen. Bovendien: nu Pater L. de Jong o.p. per 01-01-2010 geen administrator meer
is, wordt de parochie per die datum teruggegeven aan het Bisdom, waardoor wij dan ook
geen Dominicaanse parochie meer zijn.
Als gezegd: wij betreuren als Bestuur een en ander ten zeerste. Niet alleen omdat we op
geen enkel moment gehoord of geïnformeerd zijn in de procedure. Ook omdat we geen enkele reden of noodzaak onderkennen waarom Pater L. de Jong o.p. al per 01-01-2010 geen
administrator meer zou kunnen zijn, en dus ook het stellen van de vraag daartoe niet begrijpen. Ook en vooral omdat we nu al op heel korte termijn onze parochianen moeten confronteren met de gevolgen van de fusie. Vooral in de emotie zullen deze het er, is onze inschatting,
moeilijk mee hebben. Wij hadden graag de tijd gehad die we oorspronkelijk gedacht hadden
om hen hiertoe te leiden.
In fusies is het zaak om zorgvuldig met de emoties en belangen van parochianen om te gaan.
Zij zullen immers nieuw perspectief geboden moeten zien in de in dit geval gefuseerde parochie. Wij denken dat in deze te snel gehandeld is, zonder de consequenties te overzien. Wij
zijn dan ook bijzonder teleurgesteld, en willen u daar graag van in kennis stellen.
Desniettemin zullen wij in de voorbereidingen welke moeten leiden naar de beoogde fusie
waar mogelijk constructief blijven meewerken.
Met vriendelijke groet,

Hans Vlek,
vice-voorzitter
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