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Schets van de Hildegardparochie
De Hildegardparochie is gelegen in en om de stad Groningen. De parochie is op 1 januari 2017 ontstaan door samenvoeging van de Jozefparochie te Zuidhorn, de Nicolaasparochie te Haren, de Salvator-Mariaparochie te Groningen en de Walfriedparochie te Groningen.
De vier geloofsgemeenschappen hebben elk hun eigen geschiedenis, kenmerken en gewoonten.
 De Jozefgemeenschap telt circa 600 parochianen en gaat ter kerke in de fraaie Sint Jozefkerk in
Zuidhorn, gelegen in het Westerkwartier. Het Westerkwartier is een groot en landelijk gebied. De
geloofsgemeenschap is gastvrij en open voor mensen met een verschillende achtergrond, waar
mensen met een verschillende manier van geloven zich thuis voelen. De zaken worden geregeld
door een grote groep vrijwilligers.
 De Nicolaasgemeenschap (ontstaan uit de Nicolaasparochie te Haren en de OL Vrouwparochie in
Eelde-Paterswolde) bestaat uit ongeveer 1800 parochianen en herbergt jongere en oudere mensen, gezinnen, mensen die van huis uit katholiek zijn opgevoed en mensen die later door het geloof geïnspireerd zijn geraakt. Er zijn veel vrijwilligers actief. Het dorp Haren kent veel forensen
werkzaam in de stad Groningen. De sfeer is open, vriendelijk en eigentijds. De Heilige Nicolaaskerk is een modern gebouw en stamt uit 1959.
 De Salvatorgemeenschap rekent op circa 800 kernparochianen (exclusief “niet-actieven”) , afkomstig uit de wijken in het zuiden van de Stad (Salvatorparochie, Mariaparochie) en uit Hoogkerk (Theresiaparochie). De gemeenschap is een mengeling van echte "stadjers" en mensen afkomstig uit andere plaatsen. Het is een actieve gemeenschap met diverse activiteiten: voor elk
wat wils. Deze activiteiten worden gedragen door een grote groep vrijwilligers. De San Salvator
kerk oogt oud maar is gebouwd in 1952 en 1962.
 De Walfriedgemeenschap heeft ongeveer 1200 parochianen en is een multiculturele, open geloofsgemeenschap. De gelovigen komen uit alle delen van de wereld. Er is een nauwe band met
de Sint Antoniusparochie in Lelydorp, Suriname. Ook Roma en andere woonwagenbewoners zijn
bij de gemeenschap betrokken. De Emmauskerk, gebouwd in 1982 samen met de PKN Damsterboordgemeente, is een modern en multifunctioneel gebouw.
De vier geloofsgemeenschappen werken nauw samen onder leiding van het parochiebestuur, de
locatieraden en het pastoresteam. Zo is er het parochieblad Vierkant, een gezamenlijke website,
samenwerkende ledenadministrateurs en een centrale financiële administratie. De aard van de vieringen is divers: eucharistievieringen, woord- en communievieringen, diensten onder leiding van
parochianen en oecumenische vieringen.
Het parochiebestuur bestaat uit 5 personen en behartigt alle "centrale" zaken, waaronder personele
en financiële zaken. Het is belangrijk dat de gemeenschappen van de vier locaties ieder - binnen de
mogelijkheden - zoveel mogelijk hun eigen gang gaan en zaken decentraal regelen waar dat mogelijk
is.
Het pastoresteam bestaat momenteel uit 3 pastores: pastoor Jellema, pastor van Schalkwijk en pastor Vos. Het pastoresteam behartigt samen de pastorale taken binnen de parochie. Doordat de twee
laatstgenoemde pastores per begin resp. per medio 2019 met pensioen gaan ontstaat een vacature
voor een nieuw aan te stellen pastor. De nieuwe pastor zal samen met pastoor Jellema het voorhanden pastorale werk uitvoeren (op basis van onderling te maken afspraken) met daarbij de ondersteuning door vele vrijwilligers die actief zijn binnen de parochie.

