Naamgeving nieuwe parochies
Inleiding
Door het samenvoegen van parochies ontstaan er nieuwe parochies. De nieuwe parochie
vraagt om een naam, een naam die voor parochianen en anderen mag getuigen van ons geloof
in Jezus Christus en zijn blijde boodschap, en van de Kerk en de Traditie waar wij deel van
uitmaken.
Werkwijze
Het (interim-)parochiebestuur van de nieuwe parochie, c.q. de projectgroep, wordt verzocht
om drie verschillende namen (met motivatie per naam) voor te dragen aan de
Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies, t.a.v. de voorzitter, dhr. R.C.M. van Glansbeek.
Het (interim-)parochiebestuur, c.q. de projectgroep, kan vóórdat de drie namen voorgedragen
worden advies en suggesties vragen aan deze Adviescommissie.
Deze Adviescommissie zal per parochie, op basis van de voordracht en rekening houdend met
de (mogelijke) naamgeving van andere parochies, een voorstel voorleggen aan de bisdomstaf.
Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de eerste voorkeur.
De bisschop kent de nieuwe naam toe. Uiteindelijk zullen er 19 verschillende namen zijn.
Criteria
Namen die kunnen worden voorgedragen voor toekenning:
-

Namen die verwijzen naar het Christus-mysterie, zoals: Geboorte des Heren, de
Verrijzenis des Heren, Licht van Christus, Pax Christi, de Goede Herder,
Christus Koning, H. Hart van Jezus en H. Kruis.
Namen die verwijzen naar Jozef en Maria, bijvoorbeeld: St. Jozef, Maria Geboorte,
Maria Tenhemelopneming, Onze Lieve Vrouw, Maria Koningin van Vrede.
Naam van een engel, een apostel, een zalige of een heilige, bijvoorbeeld: H. Michaël,
H. Petrus, H. Paulus, Z. Titus Brandsma, H. Bonifatius, H. Ludger, H. Willibrord,
H. Franciscus; ook een combinatie van twee heiligen is mogelijk.
Een fragment uit het Evangelie, bijvoorbeeld Emmaus, de Barmhartige Samaritaan.

Bij de beoordeling van de voordracht zal de Adviescommissie rekening houden met het
historisch verband van de voorgedragen namen (die voldoen aan bovenstaande criteria) met
de nieuwe parochie. Voor de duidelijkheid: als parochienaam is niet toegestaan: een
geografische naam die verwijst naar de eigen regio of landstreek.
De naam H. Martinus wordt gereserveerd voor de stad Groningen.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunnen (interim-)parochiebesturen zich wenden tot de voorzitter van
deze commissie:
Dhr. R.C.M. van Glansbeek, rcmvanglansbeek@hetnet.nl, tel. 0314-624543.
Overige commissieleden:
Drs. E.O. van der Werff, voorzitter diocesane Archiefcommissie
Drs. P.A.G.M. Pot, secretaris-kanselier
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