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Kapelaans
Het parochiecluster Horst wordt binnenkort met twee buitenlandse kapelaans
uitgebreid. Door het dalend aantal aankomende priesters van eigen bodem, ziet het
bisdom Roermond zich al enkele jaren genoodzaakt priesters en seminaristen in het
buitenland te zoeken.

1 Wat vindt u van deze aanpak?
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Toelichting
1 Ik vind het wel jammer dat het bisdom priesters uit onze regio weer overplaatst naar andere
parochies (bijv de pastoor uit Sevenum) steeds weer moeten onze kleine parochies afwachten wie
hun priester is; je kunt niets opbouwen. ik denk dat het aflopende kerkbezoek er zeker mee te
maken heeft.
2 Zijn ze het bisdom {Rome)zelf schuld moeten ze maar met de tijd mee gaan dus gewoon de priesters
laten trouwen-samenwonen dan weten ze veel beter wat er zich in de gezinnen voordoet!!!!!!!!!!!
2 Vroeger gingen wij van uit nederland naar de missie om de zwarte en gele mensen te bekeren tot
het RK geloof. Nu komen deze inclusief de Polen dat hier doen. Vroeger ging het ons allemaal
slechter en waren we armer maar gingen wel massaal naar de kerk, nu hebben we het allemaal veel
te goed en is alles beter verkrijbaar en hebben we dit niet meer nodig!!!!! Ik denk dat er nog wel
eens een omekeer komt.
2 voor de gelovigen is het goed dat er voldoende aanspreekpunten zijn.
2 Van de nood een deugd maken.
2 Tja, waar kwamen de Twaalf Apostelen vandaan? Waar komt de paus vandaan? Zij spraken en
spreken toch ook Gods woord? Of zou de zegen van de paus alleen voor Zuid-Amerikanen gelden?
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Prima zaak om buitenlandse kapelaans in te zetten.
Overal werken buitenlanders dus waarom ook niet bij de kerk
Moderne missionarissen!
Kun je alleen maar van leren, als ze maar verstaanbaar zijn.
Jammer , maar ze hebben geen andere keus
Indien de kerken ook vol zitten. Anders sluiten of openstellen voor alle geloven en of andere
gemeenschappelijke doeleinde
Het is niet anders.
Het Christus geloof moet toch een bestaan hebben anders worden we ook hier over spoelt door die
idiote.
Er is toch geen andere mogelijkheid de kerk in stand te houden?
Dan moeten ze wel goed Nederlands kunnen spreken en begrijpen
Als ze maar wel goed Nederlands spreken.
Als er geen Nederlandse priester meer zijn, is er voor het bisdom dus weinig keus.
Zal niet helpen om de Kath kerk er weer bovenop te helpen. Religie is `uit`. De Kerk heeft lang
genoeg de scepter gezwaaid in deze regionen...Bovendien geloven we al lang niet meer in sprookjes
en sprookjesboeken
Wij zijn vaste kerkbezoekers, het maakt ons daarom ook niets uit wie de dienst dan leidt.
Wie heeft nu nog een kapelaan nodig.
Wat is hier van te vinden als het een noodzaak is.
Of het nou een Nederlandse priester is of een buitenlandse priester, de mensen gaan WEL of NIET
naar de kerk. Mij gaat het niet om de voorganger, als ik dan ga, ga ik voor mezelf
Je zult iets moeten doen als er vanuit eigen bodem geen animo meer is.
Jammer dat er geen Nederlanders meer zijn!!
Interesseert me totaal niet.
ik maak toch geen gebruik van de kerk
ik ben zelf niet gelovig dus heb daarom geen mening wat het parochiecluster doet. Ik heb daar als
niet gelovige niets mee te maken vind ik.
Heb niets met de kerk/geloof.
heb geen geloof
geen mening
geen interesse
Geen enkele interesse voor dit soort ouderwetse instellingen
Dit is iets voor de mensen die een kerk bezoeken. Ik kom er nooit, van mij mogen ze doen wat ze fijn
vinden
Dit boeit me weinig , de kerk doet zich zelf de das om ,ongeloof waardig .
De kerk moet met zijn tijd mee en dat betekent nog meer fuseren. De kerk heeft door zijn aanpak en
denkwijze mij al de kerk uit gekregen. Daar helpt geen `ruimdenkende ` paus aan of buitenlandse
priesters.
Ben niet kerkelijk
Als er van eigen bodem geen priesters opgeleid kunnen worden, is de afstand tot het geloof
kennelijk zodanig groot dat het alleen nog in leven gehouden wordt door en voor een oudere
generatie. Veel priesters hier heen halen is hetzelfde als bouwen voor leegstand.
Ontkenning van kerk van realiteit. Discriminatie van vrouwen.
Kerk moet zich afvragen waarom ze minder mensen iets te bieden heeft. Zo raakt ze uit de tijd
celibaat afschaffen
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4 Alleen iemand die de taal voldoende machtig is kan met respect een familie of doop Naam
uitspreken. ben overtuigd van de goede bedoelingen van deze kapelaans, maar een naam van b.v.
een overledenen spreek je met respect uit.
5 is daar nog wel vraag naar?

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad
HALLO en http://www.TipHorstaandeMaas.nl .
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