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Overeenkomst

samen op weg naar een

Parochieverband

Lingewaard Zeven



De parochies
H. Bavo, Angeren
H. Donatus, Bemmel
H. Martinus, Doornenburg
H. Martinus, Gendt
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Haalderen
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Huissen Stad
H.H. Martelaren van Gorcum, Huissen Zand



Op het feest van de H. Barnabas apostel
Elf juni tweeduizend en vier
     










H. Barnabas, apostel (1ste eeuw)
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Jozef kwam volgens de Handelingen der Apostelen uit Cyprus. Hij behoorde tot de Joodse stam van Levi. Van de apostelen kreeg hij de bijnaam Barnabas, dat ‘zoon van vertroosting’ betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht om de opbrengst ervan aan de voeten van de Twaalf Apostelen neer te leggen. Hij verkondigde het Evangelie in Antiochië. Later vergezelde hij Paulus, die aan het apostelcollege was toegevoegd. Barnabas was daar geen lid van. Niettemin ontving hij in de katholieke traditie de eretitel ‘apostel’. Hij kreeg een meningsverschil met Paulus dat zo hoog opliep, dat Barnabas zijn eigen weg ging en samen met Marcus naar Cyprus reisde. Volgens een overlevering zou hij daar door steniging zijn gedood. Een andere traditie meldt dat hij bisschop van Milaan zou zijn geworden. 


Overeenkomst
Parochieverband Lingewaard Zeven



De parochies

H. Bavo, Angeren
H. Donatus, Bemmel
H. Martinus, Doornenburg
H. Martinus, Gendt
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Haalderen
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Huissen Stad
H.H. Martelaren van Gorcum, Huissen Zand

overwegende

	dat we ook in onze tijd goed willen werken aan onze opdracht om het Evangelie te verkondigen.

dat we levendige lokale geloofsgemeenschappen willen zijn, waar samen het pastoraat gedragen wordt en die hun stem in de samenleving laten horen.
dat samenwerking van parochies op grond van ons bisdombeleid, zoals dat onder meer is verwoord in de brochure “Waarheen zijn we op weg”, daartoe goede mogelijkheden biedt.
dat door het brede scala van onze activiteiten de ondersteuning aan onze vrijwilligers beter geleverd kan worden door gespecialiseerde leden van een pastoraal team en door contacten met vrijwilligers met soortgelijke taken in andere parochies.
dat we in de twee kleinere samenwerkingsverbanden BDGH en H3A ervaren hebben dat we daardoor onze opdracht beter kunnen vervullen.
dat de overtuiging is gegroeid dat dit nog beter kan in een groter parochieverband.
dat we daar zo snel mogelijk mee willen beginnen.
dat dit kan door een overeenkomst, die gebruik maakt van bestaande BDGH en H3A regelingen en die, zo snel als mogelijk is, vervangen zal worden door één enkele overeenkomst tussen de zeven parochies overeenkomstig het bisdom model.

verklaren overeen te komen als volgt:


Artikel 1 Rechtspersoonlijkheid

	Met ingang van 1 juli 2003 werken de genoemde parochies samen in een parochieverband op basis van deze overeenkomst. De werknaam van dit verband is Lingewaard 7.

De parochies blijven daarbij zelfstandige rechtspersonen.
Het parochieverband heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid.


Artikel 2 Doel parochieverband

	Het faciliteren van het lokale beleid in elke parochie in meest brede zin van het woord.

Het ontwikkelen van gezamenlijk beleid waar dit dienstig is.
Het aansturen van een gezamenlijk pastoraal team Het aansturen van het pastoraal team dient te gebeuren met in achtneming van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, zoals die zijn omschreven in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie, de arbeidsovereenkomst en de opdracht aan de individuele leden van het team..
Het bevorderen van nieuwe activiteiten gezamenlijk door twee of meer parochies.
Waar nuttig en mogelijk is kunnen de parochies ook andere taken opdragen aan het parochieverband



Artikel 3 Structuur parochieverband

	Het parochieverband kent een pastoraal team en een stuurgroep.

Het pastoraal team wordt door de bisschop benoemd.
De stuurgroep bestaat uit de vice-voorzitters van elke parochie. Indien een vice-voorzitter verhinderd is, zal een plaatsvervanger de stuurgroepbijeenkomst bijwonen.


Artikel 4 Pastoraal team

	Het pastoraal team draagt eindverantwoordelijkheid voor het pastorale beleid van het parochieverband.

Het pastoraal team bevordert de doelstellingen van dit parochieverband.
Het pastoraal team stelt de stuurgroep in staat zijn werkzaamheden goed uit te voeren.



Artikel 5 De stuurgroep

	De stuurgroep bepaalt het beleid voor het parochieverband, stuurt het pastoraal team aan en bevordert het doel van deze samenwerking. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke parochies blijft bij de besturen ervan liggen.

Tenminste 1 maal per jaar houdt de stuurgroep een gezamenlijk overleg met alle parochiebesturen.
De stuurgroep vergadert minstens 4 maal per jaar en verder indien 1 van de parochies daarom vraagt. 
De stuurgroep besluit bij voorkeur bij consensus. Indien consensus niet binnen bereik ligt, kan om een stemming gevraagd worden door 1 of meer parochies. Deze stemming vindt plaats in een volgende vergadering, hierbij wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Tenminste 1 lid van het pastoraal team neemt deel aan de vergaderingen. Alle leden van het pastoraal team ontvangen de vergaderstukken.
Periodiek voor een periode van 1 jaar vervult 1 van de parochies het voorzitterschap en zorgt voor de vergaderplaats, uitnodigingen, agendering en notulering, alsmede de bekostiging ervan.
De stuurgroep kan werkzaamheden opdragen aan commissies, al of niet uit haar midden.



Artikel 6 Financiën pastoraal team

	In het kader van de overgang (zie artikel 8) worden de kosten van het gezamenlijk pastores team gedragen op basis van de bestaande regelingen binnen BDGH en H3A.

Ingeval van uitbreiding van het bestaande pastoraal team zullen de kosten over H3A en BDGH worden verdeeld naar rato van het aantal parochies, 3/7 voor H3A en 4/7 voor BDGH.
De stuurgroep stelt zo spoedig mogelijk een andere regeling voor de bekostiging van het pastoraal team voor. Basis hiervoor is een grondig onderzoek naar financiële toestand en beleid van elke parochie.
De parochie Bemmel fungeert ten aanzien van het parochieverband als kassier en als administratief werkgever.


Artikel 7 Overige financiën

	De stuurgroep kan besluiten ook andere kosten gezamenlijk te dragen.

Voor eenmalige activiteiten kan dat op basis van een enkel besluit van de stuurgroep.
Voor andere activiteiten is hiervoor wijziging van deze overeenkomst nodig.



Artikel 8 Duur van deze overeenkomst en vervolg

	Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Deze overeenkomst kan door de partijen van deze overeenkomst gewijzigd worden.
De parochies hebben de intentie om voor 1 april 2005, maar verplichten zich om uiterlijk voor 31 december 2005, een nieuwe overeenkomst aan te gaan ter vervanging van deze overeenkomst.


Artikel 9 Geschillen

	Een geschil is aanwezig indien een van de parochies of een van de leden van het pastorale team ernstige en aanmerkelijke bezwaren heeft die niet kunnen worden opgelost – met behulp van de bepalingen van deze overeenkomst – in het beleid van dit samenwerkingsverband of in de uitvoering ervan.

Indien een geschil als in lid 1 bedoeld zich voordoet, dan legt de stuurgroep dit voor aan de deken, met het verzoek een traject voor oplossing vast te stellen.


Artikel 10 Slotbepaling

10.1	De bij deze overeenkomst betrokken partijen verplichten zich deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. In dit verband verklaren betrokken partijen zich bereid tot overleg, zullen zij steeds de redelijkheid en de billijkheid als uitgangspunt nemen en richten zij zich op het doel van het parochieverband.



Aldus opgemaakt en getekend door de vice-voorzitters en de pastoor van de parochies
op het feest van de H. Barnabas Apostel, 11 juni 2004.




A.M.S. Tijssen	mr. H.P. Miltenburg
Angeren	Bemmel


W.J.M.G. Hendriks	dr. Th.E. Schouten
Doornenburg	Gendt


P.W.G.A. Demon	H.Th.J.A. Coenen
Haalderen	Huissen Stad


W.J. van Baal	W.M.H. Holterman osfs
Huissen Zand	pastoor

