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Decreet tot het samenbrengen van
de parochie Emmaiis en

de parochie HH. Franciscus en Glara
in een personele unie

WILLEM JACOBUS KARDINAAL EIJK

door de genade van God en de gunst van de Apostolische Stoel
Aartsbisschop van Utrecht

Overwegende

dat de besturen van de parochie EmmaUs te Apeldoorn en de parochie HH.
Franciscus en Clara te Twello vergevorderde besprekingen voeren aangaande
een toekomstige fusie van de twee genoemde parochies;

dat naar aanleiding van de brief d.d. 2 mei 2019 van de zeereerwaarde heer
drs. J,H,T.P.M. Hermens, pastoor van{e parochies Emrna[is en HH.
Franciscus en Clara, aan ondergetekende in het overleg van de Bisdomstaf
van het Aartsbisdom Utrecht is geconcludeerd dat er goede bestuurlijke
redenen zijn om de twee genoemde parochies in een personele unie samen te
brengen.

Besluit

om de parochies EmmaUs en HH. Franciscus en Clara met ingang van 1

augustus 2019 in een personele unie samen te brengen, die zal bestaan tot de
datum van de fusie van genoemde parochies;

dat elk van de in de personele unie samengebrachte parochies EmmaUs en
HH. Franciscus en Clara met ingang van 1 augustus 2019 hetzelfde
parochiebestuur zullen hebben met als voorzitter de zeereenvaarde heer drs.
J.H.T.P.M. Hermens (die op dit moment al pastoor is van de parochies
EmmaUs en HH. Franciscus en Clara);

dat de samenstelling van het bestuur van de parochie EmmaUs en de parochie
HH. Franciscus en Clara overigens als volgt is;

1. De heer M.B. Heere, vice-voorzitter, Oude Wisselseweg 22, 8162 HK Epe
voor de periode van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023
2. De heer F.F. Leeflang, Het Schip 22,7325 NL Apeldoorn voor de periode



2

van 1 augustus 2019 tot 1 juni 20231
3. De heer H.P.M. Krukkert, Hildestraat 17 ,7384 DJ Wilp
Gld. voor de periode van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023
4. Mevrouw T.G. Hendriks-Ganzevles, Beemtenrueg 83,7341 PD Beemte
Broekland voor de periode van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023
5. De heer H.J.H.J. van den Hout, Bloemheuvellaan 7,7322 JAApeldoorn
voor de periode van 1 augustus 2019 tot 1 juni 2A221

dat, conform art. 26, lid 2 van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van
een Parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, aldus alleen de
vice-voorzitter van het parochiebestuur door ondergetekende in functie wordt
benoemd;

dat het aan het parochiebestuur is om andere bestuursleden in de
respectievelijk functies van secretaris en penningmeester te benoemen en
hierover ondergetekende per omgaande te informeren.

Als datum van betekening van dit decreet bepaal ik 10 mei 2019.

Dit decreet wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Utrecht, 7 mei 2019
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+ Willem Jacobus karcjinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

drs. W.H. van den Dool
Kanselier
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1 Conform Artikel 27, punt 5 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland


