
eenheid in 
verscheidenheid

de parochie  
Heilige Drie-eenheid  
op weg naar 2030



Onze parochie verandert. 

Niet alleen omdat we onze gemeenschap opnieuw vorm willen geven, 
maar ook omdat de cijfers ons dwingen actie te ondernemen. Omdat de 
tijden veranderen, onze samenleving en onze geloofsgemeenschap dus 
ook. 

We hebben de belangrijke pijlers van onze geloofsgemeenschap goed 
bekeken. Hebben ze voldoende draagkracht? Kunnen we ze versterken? 
Moeten we ze vernieuwen? 

In dit beleidsplan proberen we het antwoord daarop te formuleren. Ons 
antwoord op de vraag hoe we in 2030 een vitale parochie kunnen zijn. 

Nijmegen, 13 februari 2022 
Het parochiebestuur 

Introductie
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HOOFDSTUK 1

Parochiecijfers



De afgelopen twee jaar zijn alle parochianen 
uitgenodigd hun dromen en ideeën over de toekomst 
van de parochie kenbaar te maken. We hebben veel 

reacties gekregen, veel gediscussieerd en intensief overleg 
gevoerd. Met dit in ons achterhoofd hebben we een visie 
ontwikkeld op de toekomst van onze parochie. Daarover meer 
in hoofdstuk 3.  

Maar hoe staan we er nu eigenlijk voor? Hoe vitaal is onze 
parochie? Laten we daarom eens kijken naar de meest recente 
cijfers. Die zijn, op z'n zachtst gezegd, niet erg hoopgevend. Of 
het nu gaat om het aantal parochianen, kerkgangers of 
vrijwilligers: de aantallen lopen terug en er is sprake van 
vergrijzing.  

Demografie 
Onze parochie bestaat uit een deel van Nijmegen en de dorpen 
Malden, Berg en Dal en Heilig Landstichting. In totaal gaat het 
om zo'n 76.000 inwoners, afgaande op cijfers van de 
gemeente en Wikipedia.  
Het gebied van de parochie Heilige Drie-eenheid wordt 
gekenmerkt door verscheidenheid. Tot de parochie behoren 

stadswijken zoals Dukenburg, Willemskwartier en Hatert, 
maar ook de dorpen Berg en Dal, Malden en Heilig 
Landstichting. De dorpen en wijken zijn erg verschillend van 
elkaar. Er is hoogbouw, maar er zijn ook erg landelijk gelegen 
woningen. Er zijn volkswijken te vinden, maar ook villawijken. 
In bepaalde delen wonen veel hoger opgeleiden, maar in 
andere delen juist meer lager opgeleiden.  

Wat wel opvalt is dat er relatief meer ouderen wonen in de 
Nijmeegse stadsdelen die onder onze parochie vallen. 
'Nijmegen- Zuid, gebouwd in de jaren '50 en '60 en 
Dukenburg, gebouwd rond 1970, zijn de meest vergrijsde 
stadsdelen van Nijmegen,' staat te lezen in de Stads- en 
wijkmonitor 2021 van de gemeente Nijmegen. Over de wijken 
Hazenkamp en Brakkenstein wordt geschreven dat er 
aandacht is voor de vele ouderen die hier zelfstandig wonen en 
wordt gewaarschuwd dat er aandacht moet zijn voor 
eenzaamheid.  

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek noemt 20,1 procent van de Nederlanders zich

Hoofdstuk 1
Parochiecijfers
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katholiek. Van deze groep gaat nog 1 op de 7 maandelijks naar 
de kerk. Op basis van het inwoneraantal en het landelijke 
percentage katholieken zouden we in onze parochie uitkomen 
op zo'n 15588 parochianen, waarvan er 2227 maandelijks naar 
de kerk zouden gaan.  

Ook al krijgt onze parochie veel te maken met uitschrijvingen; 
nog steeds staan er 32385 parochianen geregistreerd. Dat zijn 
22968 huishoudens.  

Uitgaande van de CBS-cijfers zouden in onze parochie 
maandelijks 4626 mensen naar de kerk gaan. We durven wel 
te stellen dat dit aantal niet wordt gehaald. Door de 
coronamaatregelen ontbreken actuele cijfers, maar drie jaar 
geleden zijn in onze parochie nog tellingen gehouden. Toen 
gingen gemiddeld 64 mensen per kerklocatie naar een 
weekendviering. Als je het van de positieve  kant  bekijkt, kun 
je zeggen dat er altijd plek genoeg is. In alle kerken kun je 
zitten waar je wilt. 

Vrijwilligers 
Een parochie kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. 
Gelukkig zijn er nog steeds 876 vrijwilligers (inclusief 
koorleden) die zich met hart en ziel inzetten voor onze 
parochie. 
Maar de verwachting is dat dit aantal zal dalen. In ons 
bisdom nam het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren met 
bijna een kwart af.  
De meeste vrijwilligers zijn ook al op leeftijd. Meer dan de 
helft van alle vrijwilligers in onze parochie is ouder dan 70 
jaar. Voor elke vacature staat niet meteen iemand klaar om de 
taken over te nemen. Het is een illusie te denken dat we op alle 
locaties genoeg vrijwilligers hebben om de komende jaren op 
dezelfde weg door te gaan. 

Sacramentsbedieningen 
Om een goed beeld te krijgen van de vitaliteit van onze 
parochie kijken we ook naar het aantal 
sacramentsbedieningen. Ook hier nemen de cijfers af. Er 
worden minder vaak kinderen gedoopt. Er doen minder 
kinderen de eerste heilige Communie. Het aantal kinderen dat 
het Vormsel krijgt toegediend ligt min of meer stabiel, evenals 
het aantal kerkelijke huwelijken (voor corona). Het aantal 
uitvaarten daalt.  

In 2017 zijn in onze parochie 73 kinderen gedoopt, in 2020 en 
2021 waren er in totaal nog maar 24 Doopsels. Misschien dat 
corona hier een rol speelt, maar in 2019 was het aantal ook al 
gedaald tot 40. 

In 2017 ontvingen 65 kinderen hun eerste heilige Communie. 
In 2021 waren dat 34 kinderen. In de grafiek lijkt sprake te zijn
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van een stijging, maar dit is vertekend. In 2020 kon de viering 
niet doorgaan door corona. 

Het aantal kinderen dat het Vormsel krijgt toegediend 
schommelt de afgelopen jaren tussen de 8 en 25 kinderen per 
jaar. Jaarlijks treden zo'n 10 stellen met elkaar in het huwelijk 
voor de kerk. 

Het aantal uitvaarten was in 2017 nog 124, in 2020 waren dat 
er 85.
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HOOFDSTUK 2

Beheer en financiën



Onze parochie is op 1 juni 2012 opgericht na de 
samenvoeging van de Emmausparochie, de Pastorale 
Eenheid Heilige Drie-eenheid en parochie De 

Verrijzenis.  

De parochie omvatte daarmee vijf kerklocaties: de Onze Lieve 
Vrouw van Lourdeskerk (Hatertseweg), de Heilige Antonius en 
Sint Annakerk (de zogeheten Groenestraatkerk), de 
Kruispuntkerk (Hatert), de Cenakelkerk (Heilig Land 
Stichting) en de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk 
(Berg en Dal).  

In 2015/2016 werd de parochie verder uitgebreid. Eerst was er 
een fusie met de parochie Johannes en Jacobus, die haar 
thuisbasis heeft in de Ontmoetingskerk in Nijmegen- 
Dukenburg. Ook was er een samenvoeging met de parochie 
Heilige Antonius Abt te Malden.  

Daarnaast wordt nog gebruik gemaakt van de Sacramentskerk 
in Brakkenstein, maar deze kerk is van de Congregatie van het 
Allerheiligst Sacrament.  

Cenakelkerk  

Adres: 
Pastoor Rabouplein 1 
6564 BP Heilig Landstichting  

Bouwjaar: 1913-1915 
Architect: Jan Stuyt i.s.m. Jos Margry  

Beschrijving: 
De kerk is uniek in de Nederlandse kerkarchitectuur. Door de 
vormgeving en de detaillering die geënt zijn op de 
vroegchristelijke bouwkunst en Arabische stijlen wordt de 
kerk en de andere gebouwen van Heilig Land Stichting gezien 
als een uniek voorbeeld van oriëntalisme in Nederland.  

De kerk is een rijksmonument en heeft twee Byzantijnse 
torens van 45 meter hoog. Bijzonder aan de kerk is ook dat 
beelden ontbreken, maar de muren aan de binnenzijde zijn 
door Piet Gerrits kleurrijk beschilderd. Het koepelgewelf is 
uniek, een van de eerste schaaldaken in Nederland.  

Hoofdstuk 2
Beheer en financiën
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Groenestraatkerk  
Officiële naam: Heilige Antonius van 
Padua-Sint Annakerk  

Adres: Groenestraat 229  
6531 HH Nijmegen  

Bouwjaar: 1909-1910  
Architect: Albert Margry  

Beschrijving: 
Neogotische kerk van het type kruisbasiliek. Eigenlijk is de 
Groenestraatkerk de enige neogotische kerk in Nijmegen die 
compleet bewaard is gebleven. Margry heeft bij zijn ontwerp 
consequent met maten en verhoudingen gespeeld, waardoor 
het kerkgebouw een harmonieuze en evenwichtige uitstraling 
heeft - ondanks de vele aan- en uitbouwen. De kerktoren is 56 
meter, na de toren van de Stevenskerk (71 m) de hoogste van 
de stad. De kerk is een rijksmonument. 

H. Antonius Abt  

Adres: Kerkplein 4A  
6581 AC Malden  

Bouwjaar: 1960  
Architect: Jos Bijnen  

Architect Jos Bijnen kreeg opdracht deze kerk te ontwerpen, 
omdat de middeleeuwse parochiekerk ondanks herstel, 
uitbreiding en vernieuwing te klein bleek voor het groeiend 
aantal parochianen. Op 10 april 1960 werd de kerk in gebruik 
genomen. Een jaar later werd de oude kerk afgebroken.  

Kerk en pastorie zijn gebouwd in sobere eclectische stijl met 
kenmerken van de Bossche School. De kerk wordt gezien als 
een van de mooiste wederopbouwkerken in Nederland. De 
gehele voorgevel bestaat uit één glas-in-loodraam, 
ontworpen door glazenier Jon Marten, dat onder meer het 
bijbelverhaal over de wonderbare visvangst uitbeeldt.  

De kerk is met 1000 plaatsen te groot geworden. Om de 
Antonius Abtkerk toch voor de toekomst te kunnen behouden, 
wordt er hard gewerkt om het gebouw op te knippen in drie 
functies: kerk, wonen en horeca.  

Kruispuntkerk  

Adres: Van Hogendorpstraat 126  
6535 VC Nijmegen  

Bouwjaar: 2003 
Architect: Gertjan Luiten / Inbo Architecten  

De Kruispuntkerk is de jongste kerk van onze parochie. De 
kerk is in 2003 gebouwd ter vervanging van de Antonius 
Abtkerk, die op dezelfde plek stond en te groot was voor het 
aantal kerkgangers.  

Die kerk was in 1964 gebouwd naar een ontwerp van architect 
Jos Schijvens, omdat de oude kerk van Hatert plaats moest 
maken voor de aanleg van de Hatertse brug.  

De Kruispuntkerk is een intieme kerk. Het interieur wordt 
gedomineerd door de open constructie van vier houten balken 
en de houten afwerking.  
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Lourdeskerk  
Officiële naam: Onze Lieve Vrouw  
van Lourdeskerk  

Adres: Hatertseweg 113  
6533 AD Nijmegen  

Bouwjaar: 1925 
Architect: Henri Thunnissen  

Omdat de Groenestraatkerk te klein werd voor het aantal 
parochianen, werd in 1923 een nieuwe parochie gesticht, de 
parochie Onze-Lieve- Vrouw van Lourdes. Bouwpastoor De 
Grood, die later ook het initiatief nam tot een grote jaarlijkse 
Mariaprocessie, zamelde geld in en al in 1925 kon de kerk in 
gebruik worden genomen.  

Het bakstenen kerkgebouw heeft een breed middenschip en 
een koepel op de viering. Twee torens die aan de voorzijde 
gepland waren, zijn nooit gebouwd.  

Naast de kerk is de Lourdesgrot gebouwd, een kopie van de 
grot in Lourdes waar Maria aan Bernadette zou zijn 
verschenen.  

Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hartkerk  

Adres:Oude Kleefsebaan 123a  
6572 AK Berg en Dal  

Bouwjaar: 1966  
Architect: Jan Strik  

Lange tijd moesten parochianen uit Berg en Dal via de steile 
Holleweg op en neer naar Beek, tot de Missionarissen van het 
H. Hart, beter bekend als de paters van Tilburg, in 1927 het 
landhuis de Wijchert kochten. Ze lieten er een rectoraatskerk 
bouwen. Veertig jaar later kreeg architect Jan Strik de opdracht  
een nieuwe kerk te ontwerpen voor ongeveer 600 personen, 
die een sfeer heeft van menselijke ontmoeting. Jonge 
kunstenaars kregen de opdracht om het sobere kerkgebouw 
verder te verfraaien. 

Ontmoetingskerk  

Adres: 
Meijhorst 7033  
6537 EP Nijmegen  

Bouwjaar: 1972  
Architect: Hyltje Paulus Ahrens  

Nadat Dukenburg een tijdje een noodkerk in een oude 
boerderij had gehad, werd in 1972 een oecumenisch 
kerkcentrum geopend. Dat was in die tijd zo bijzonder dat ook 
landelijke kranten er melding van maakten. Vanaf het begin is 
er samengewerkt met de PKN. De architect ontwierp 
nadrukkelijk een open kerkgebouw. De bezoekers keken vanuit 
de kerkzaal zo de straat op. Het gebouw is sober uitgevoerd. De 
klokkenstoel bij de hoofdingang kwam er overigens pas later, 
deze dateert uit 1984. 

Met 7 kerkgebouwen lopen de kosten voor onderhoud en 
beheer aardig in de papieren. In het tweede deel van dit 
hoofdstuk kijken we naar de financiële situatie van onze 
parochie.
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A l sinds enkele jaren is de parochie structureel 
verliesgevend. De afgelopen vijf jaren maakte onze 
parochie gemiddeld €304.000 verlies per jaar. Dit 

betekent dat we jaarlijks het eigen vermogen moeten 
aanspreken en uiteindelijk zal dit tot een onverantwoorde 
situatie leiden. 

De totale  inkomsten uit kerkelijke activiteiten bedragen, 
buiten de corona effecten, de laatste jaren ca € 500.000 terwijl 
de kosten het dubbele bedragen. De opbouw van de 
opbrengsten en kosten van de afgelopen 5 jaar zijn als volgt; 

De uitgaven van onze parochie liggen al jaren rond 1 miljoen 
euro per jaar. Daar staan de volgende inkomsten tegenover: 

• ongeveer 200.000 euro aan kerkbijdragen  

• ongeveer 100.00 euro door collectes wordt (buiten de 
coronaperiode)  

• gemiddeld 171.000 euro aan giften en overige kerkelijke 
bijdragen (bijv. uitvaarten).  

We houden dus een exploitatieverlies over van ruim een half 
miljoen euro per jaar. 

De opbrengsten uit bezittingen, die variëren van beleggen tot 
verhuuractiviteiten, liggen gemiddeld rond de 250.000 euro 
per jaar. Hierdoor kan het verlies dus beperkt wordt tot ruim 3 
ton per jaar. 

 

Gelet op de kerncijfers (hoofdstuk 1) en financiën kunnen we 
niet op de huidige voet verder. Er moet wat gebeuren om onze 
parochie toekomstbestendig te  maken, willen we in 2030  een 
vitale geloofsgemeenschap kunnen zijn.  

Op informatiebijeenkomsten is vaker de wens uitgesproken 
om het verlies per 'toren' inzichtelijk te maken. Maar omdat 
onze parochie een fusieparochie is, is een deel van de 
administratie ook nog ingericht aan de hand van de 
voormalige parochies, die samen gefuseerd zijn tot de 
parochie Heilige Drie-eenheid. Op de volgende pagina een 
overzicht van het afzonderlijke verlies per voormalige 
parochie in 2020.
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Het verlies in 2020 per voormalige parochie 

Verrijzenis

- 23.101 euro

Johannes en JacobusKruispuntkerk Emmaus Antonius Abt Malden

Centraal: 61.106 euro 

Totaal resultaat 2020: - 313.735 euro

-130.216 euro- 127.688 euro - 28.150,00- 65.777 euro
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HOOFDSTUK 3

Pastorale visie



“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest en leert hun te 
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik 
ben met u alle dagen tot aan de voleinding der 
wereld.” (Mt 28,19-20) 

Deze woorden van de Heer zijn in feite gericht tot 
leerlingen van alle tijden en van overal. Ook tot ons. 
Wij willen als gedoopten onze gemeenschap steeds 

opnieuw vorm geven. Steeds opnieuw, omdat de tijden 
veranderen en wij ook. Dat betekent niet dat alles telkens 
anders moet zijn, maar wel dat we de belangrijke pijlers van 
onze geloofsgemeenschap telkens goed moeten bekijken. 
Hebben ze voldoende draagkracht? Kunnen we ze versterken? 
Moeten we ze vernieuwen?  

De afgelopen periode hebben we alle parochianen uitgenodigd 
hun dromen en ideeën over de toekomst van onze parochie 
kenbaar te maken. We hebben veel reacties gekregen, veel 
gediscussieerd en intensief overleg gevoerd. Met dit in ons 

achterhoofd hebben we een visie ontwikkeld op de toekomst 
van onze parochie. We hebben vijf pijlers vastgesteld waarop 
we de parochie willen bouwen:  
• Het geloof vieren 
• Vormen en verdiepen 
• Gemeenschap van gemeenschappen 
• Dienstbaar zijn 
• Kom, zie en doe mee. 

We willen een open, toegankelijke en missionaire parochie 
zijn, bij de tijd en dichtbij de mensen. Een 
geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is. 

Het geloof vieren  

Het geloof vieren is een belangrijke pijler van onze 
geloofsgemeenschap. Het liefst vieren we de Eucharistie in 
volle rijkdom: door actief samen te zingen en te bidden, met 
een koor of een andere muzikale ondersteuning; door te 
luisteren naar de lezingen uit de Schrift en naar de uitleg, 
waardoor die oude teksten actueel worden; door stilte en 
bezinning en door het delen van Brood en Wijn. 

Hoofdstuk 3
Pastorale visie
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Maar ook andere vormen van vieren (gebedsdienst, woord - 
en communieviering, vespers, aanbidding) zijn mogelijk.  
Willen we ons geloof goed kunnen vieren, dan moeten we die 
vieringen goed voorbereiden, duidelijk tijd en plaats 
meedelen, het kerkgebouw mooi maken en mensen laten 
ervaren dat ze welkom zijn. 

Bij geloof vieren hoort ook dat we elkaar ontmoeten na de 
viering, samen koffiedrinken of iets eten; met de voorgangers 
en met elkaar napraten over de inhoud van de viering. Dat zijn 
heel concreet vormen die het geloof vieren versterken.  

Vormen en verdiepen  

Jezus spreekt over iedereen tot zijn leerling te maken. Om echt 
te groeien in ons geloof, moeten we het ook verdiepen. 
Daarom is catechese nodig voor kinderen en volwassenen.  

Ter voorbereiding op de eerste heilige Communie en het 
Vormsel; maar ook op andere momenten. Zoals de 
kindernevendienst, lees- of gespreksgroepen, lezingen en 
cursussen. Er wordt binnen dit geheel een onderscheid 
gemaakt tussen familie- en jongerenpastoraat. 
We willen daarmee ook vrijwilligers –jong en oud- werven en 
gaan vormen.  

Tevens is er een grote behoefte aan themabijeenkomsten  om 
het geloof te verdiepen waarbij iedereen welkom is. Dat 
kunnen lezingen zijn, maar ook zeker ook andere werkvormen 
en projecten. 

Gemeenschap van gemeenschappen   

Door de fusies zijn wij een gemeenschap van gemeenschappen 
geworden. Dat kan een gevaar zijn, maar is ook een kans. Het 
gevaar is dat elke gemeenschap op zichzelf blijft, de kans is 
dat we elkaar versterken en verrijken. Het  is daarom  
belangrijk dat we meer gebruik gaan maken van elkaars 
kennis en ervaring.  

Daarom is het van belang dat we weten wat er in onze parochie 
gebeurt en dat we open staan voor anderen. Werkgroepen met 
dezelfde taak kunnen gezamenlijke activiteiten ontplooien. Er 
kan uitwisseling van koren plaatsvinden. Ook de verschillende 
manieren waarop we ons geloof vormen en verdiepen kunnen 
bijdragen aan de verdere vruchtbare samenwerking tussen de 
verschillende gemeenschappen.  

Dienstbaar zijn  

Vanaf het begin hebben christenen voor elkaar gezorgd. We 
zijn elkaars naasten. We willen de noden binnen onze 
gemeenschappen proberen te verhelpen of te verlichten: 
mensen die eenzaam zijn, ouderen, zieken, alleenstaande 
ouders, vluchtelingen en mensen in armoede.  

Als geloofsgemeenschap kunnen we dienstbaar zijn aan de 
samenleving door samenwerking met maatschappelijke 
organisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Met de 
Advents- en Vastenactie zorgen we dat mensen in andere 
delen van de wereld ook hulp krijgen. En we worden gevraagd 
om nadrukkelijker in te spelen op de in de samenleving 
levende behoefte aan inspiratie en zingeving. 
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Kom, zie en doe mee  

Zeker in onze maatschappij en tijd waarin de kerken niet meer zo  
zichtbaar en aanwezig zijn, is het nodig trots te zijn op ons 
geloof en op onze geloofsgemeenschap. We praten daar niet 
gemakkelijk over. Om een missionaire geloofsgemeenschap te 
zijn, is het dan ook noodzakelijk at we leren hoe we dat - ook in 
kleine kring - kunnen doen op een open en uitnodigende manier.  

We willen een open, toegankelijke kerk zijn die iedereen welkom 
heet. De jeugd en jongeren hebben hierin duidelijk een plaats en 
een rol te vervullen. Met het oog hierop dienen bestaande 
activiteiten meer bekend te worden binnen de gemeenschappen.  

Er moeten ook nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.  
We doen al mee aan de Open monumentendagen, het Grootste 
Museum van Nederland en andere initiatieven om mensen te 
laten kennismaken met onze parochie. Gelet op de levende 
behoefte aan zingeving in onze samenleving zullen we op zoek 
moeten gaan naar nieuwe activiteiten en vormen die de mensen 
zal inspireren.  

Hoe verder? 

Het is de bedoeling dat er met het oog op de verschillende pijlers 
werkgroepen worden gevormd. Dit proces is inmiddels in gang 
gezet. Over het hoe en wat lezen hieronder meer.  

De werkgroepen zijn bestaan uit leden van het pastoraal team en 
vrijwilligers van de parochie. Het pastoraal team (PT) heeft de 
taken in onderling overleg verdeeld. Twee pastores zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van de pijlers.  

Er is een primus (eerste verantwoordelijke) en een secundus 
(tweede verantwoordelijke). 

• de voorzitter van de vergaderingen is niet een pastor;  
• een werkgroep bestaat uit maximaal 7 leden. Deze komen 

uit minimaal 2 verschillende lokale gemeenschappen; 
• na een jaar wordt deze opzet geëvalueerd door het PT.  

De navolgende tijdlijn is afgesproken: 

november 2021: samenstelling van de werkgroepen 

januari-februari 2022: eerste bijeenkomst werkgroepen 

april 2022: tussentijdse rapportage besproken in PT 

juni 2022: werkplannen zijn gereed 

oktober 2022: evaluatie opzet werkgroepen 

Wat zijn de taken van een werkgroep? 
• het inventariseren van de bestaande activiteiten van het 

werkveld in de gehele parochie en het maken van een 
sterkte en zwakteanalyse; waarbij ontbrekende en 
gewenste activiteiten (lacunes) benoemd worden; 

• het eventueel versterken van de uitvoering van de lokale 
taken; 

• het bezien welke bestaande activiteiten open staan voor 
parochianen van de verschillende lokale 
gemeenschappen; 

• het organiseren in de komende twee jaar van minimaal 2 
nieuwe gezamenlijke activiteiten voor de gehele 
parochie. Dat kunnen zowel plenaire activiteiten zijn als 
ook een activiteit op de verschillende locaties van onze 
gemeenschappen. 
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• en via het PT en de commissie Communicatie verzorgen 
van een goede publiciteit van de activiteiten; 

• de plannen van de werkgroepen worden per werkveld 
besproken en goedgekeurd in het PT alsmede toegelicht 
in het parochiebestuur (PB);  

• de werkgroep is verantwoordelijk voor het bovenstaande. 
De uitvoering kan ook bij anderen liggen.  

Verdeling van de taakvelden 

Vanwege de beschikbaarheid van een aantal leden van het 
pastoraal team stellen wij voor om met drie in plaats van twee 
leden per werkgroep te starten. Het streven blijft echter twee. 
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HOOFDSTUK 4

Organisatie



W illen we in 2030 een vitale, eigentijdse parochie 
zijn, dan moet er ook een stevige organisatie aan 
ten grondslag liggen. Daarom houden we ook de 

organisatiestructuur opnieuw tegen het licht. 

Bestuur 
Het parochiebestuur bestaat uit betrokken parochianen. De 
bestuursleden krijgen bij hun aanstelling het mandaat van de 
bisschop, dat voorziet in de beslissingsbevoegdheid voor het 
bestuur van de parochie. 

De primaire taak van het bestuur is het scheppen van 
voorwaarden voor een vitale rooms-katholieke 
geloofsgemeenschap, dienend aan en in verbondenheid met 
het pastoraal team, het bisdom en de wereldkerk van Rome.  

De pastoor is voorzitter. Samen met de vice-voorzitter, de 
penningmeester en de secretaris vormen zij het Dagelijks 
Bestuur (DB). Het DB handelt de dagelijkse praktische zaken af 
en bereidt de maandelijkse vergaderingen van het 
parochiebestuur voor. 

Voor een aantal specifieke taken, zoals Beheerszaken, 
Financiën, Vrijwilligerszaken en Communicatie wordt het 
bestuur ondersteund door bestuurscommissies (zie hierna). 

Gemeenschapsraden en gemeenschapsberaad 
Onze parochie kent diverse gemeenschappen die verbonden 
zijn rondom onze diverse kerktorens. Per gemeenschap 
bestaan er thans locatieraden: die blijven nodig maar zullen 
we gemeenschapsraad gaan noemen.  

Om tot uitdrukking te brengen dat wij als gemeenschap ons 
geloof vieren en beleven, maar vooral ook om de verbindingen 
tussen onze gemeenschappen te leggen, stellen we een 
overkoepelend orgaan in: het gemeenschapsberaad. Dit beraad 
is samengesteld uit twee personen van elke 
gemeenschapsraad. Het beraad komt in een regelmatige 
frequentie, bijvoorbeeld 6 keer per jaar, en eventueel in 
wisselende samenstellingen bijeen. 

Op de agenda van het gemeenschapsberaad staan zaken van 
beheer, organisatie, pastoraat en geloof.

Hoofdstuk 4
Organisatie
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De pastoor is in principe de voorzitter van dit beraad maar zal 
deze functie zo spoedig als mogelijk delegeren. Hij en het 
beraad moedigen als 'spin in het web' parochianen aan om 
onderwerpen aan te dragen. Ook vanuit het parochiebestuur 
en de gemeenschapsraden zullen en kunnen punten ter 
bespreking voorgelegd worden.  

Afhankelijk van de onderwerpen kunnen de leden van 
pastorale werkgroepen en bestuurscommissies (zie hierna) 
uitgenodigd worden voor de vergadering.  

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij bij de uitvoering van 
hun mandaat gevoelig zijn voor de dialoog die is gevoerd in 
het gemeenschapsraad. Het voorzitterschap en het 
secretariaat rouleren per twee jaar.  

Het zou goed zijn als er in de gemeenschapsraad per locatie 
een bestuurslid toegevoegd wordt om de lijnen met het 
parochiebestuur kort te houden. 

Wat willen we hiermee bereiken? Zeker niet meer papieren 
tijgers en of paarse krokodillen. We willen een 
geloofsgemeenschap vormen die niet topdown wordt 
aangestuurd, maar die permanent gevoed wordt door de 
gemeenschap van gelovigen. 

Pastorale werkgroepen 
Zie het vorige hoofdstuk. 

Bestuurscommissies  
De ondersteuning van de besturende portefeuillehouder is 
breed. Ten eerste heeft de bestuurscommissie tot taak om het 
betreffende bestuurslid gevraagd en ongevraagd  te adviseren 

over het door het bestuur te bepalen beleid en de 
besluitvorming. Ten tweede ondersteunt de commissie het  
bestuur bij de uitvoering van het bestuursbeleid en de 
bestuursbesluiten. Het voorzitterschap van elke commissie 
ligt bij de betreffende portefeuillehouder (en wordt gedeeld 
met een medelid van het parochiebestuur)? 

De bestuurscommissies zijn samengesteld uit eveneens 
betrokken parochianen die affiniteit, kennis en ervaring 
hebben met het betreffende aandachtsgebied. Bij de 
samenstelling van de commissies wordt er naar gestreefd om 
een zo breed en divers mogelijke representatie te verkrijgen 
van de diverse geloofsgemeenschappen die onze parochie rijk 
is.  

Commissie Beheerszaken 
De commissie Beheerszaken ondersteunt het bestuur bij  de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van alle parochiële 
eigendommen: kerkgebouwen (‘vastgoed’)  maar ook  de 
andere kerkelijke goederen.  
Tot de taken van de commissie Beheerszaken behoort onder 
meer: 
• het opstellen van het  meerjarenonderhoudsplan, 
• het adviseren over noodzakelijk onderhoud (en 

investeringen) en de uitvoering daarvan; 
• advies en begeleiden van aan- en verkoop van onroerend 

goed voor of van de parochie. 

De commissie wordt aangestuurd door de portefeuillehouder 
Beheerszaken. Vanwege de nauwe verbondenheid met de 
portefeuille Financiën wordt deze verantwoordelijkheid 
gedeeld met de penningmeester.
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Commissie Financiën 
De commissie Financiën wordt aangestuurd door de 
penningmeester. 

De commissie ondersteunt –adviserend en  uitvoerend- de 
penningmeester bij: 
• de verwerving van en het beheer van de financiële middelen 

en de uitgaven; 
• de financiële administratie; 
• de opstelling van de begroting en de jaarrekening; 
•  en de opstelling van het financiële (meerjaren)beleid. 

Commissie Communicatie 
De commissie Communicatie wordt aangestuurd door het 
bestuurslid Communicatie. Met name op pastoraal gebied is er 
sprake van een nauwe samenwerking met de voorzitter van 
het parochiebestuur, de pastoor. 

Het aandachtsgebied Communicatie omvat: 
• de interne communicatie; 
• en de externe communicatie:  

Dit alles omvat de redactie en het beheer van de website, van 
het parochieblad, het onderhoud van de contacten met de 
diverse plaatselijke, regionale en sociale media en het 
redigeren van nieuwsbrieven. De communicatie met de pers 
wordt verzorgd door het bestuurslid Communicatie in 
samenspraak met de voorzitter, de vicevoorzitter en/of de 
secretaris. In uitzonderlijke of specifieke gevallen staan de 
overige bestuursleden de pers te woord. Dit is vooral het geval 
als het zaken betreft aangaande hun portefeuille. 

De portefeuillehouder wordt ondersteund door een redactie 
voor het parochieblad en door een redactie voor de online 
communicatie. 

De interne communicatie tussen de diverse gremia zal 
proefondervindelijk en dus naar behoefte nader worden 
bepaald. De secretaris zal de vergaderingen van het PT blijven 
bijwonen.  

Organigram 
Op de volgende pagina is grafisch weergegeven hoe de interne 
organisatie wordt ingericht. 
Niet voor niets vormt de gemeenschapsberaad het hart van het 
organigram: daarin treffen de vertegenwoordigingen van de 
diverse geloofsgemeenschappen van onze parochie elkaar, 
maar ook het parochiebestuur, het pastoraal team, de 
pastorale werkgroepen van de 5 pijlers en de 
bestuurscommissies elkaar. 

De contacten tussen het bestuur, de bestuurscommissies, de 
pastorale werkgroepen, het gemeenschapsberaad en de 
gemeenschapsraden worden geconcretiseerd door 
vertegenwoordigingen. Zo zijn de gemeenschapsraden van de 
geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd in het 
gemeenschapsberaad, de leden van het parochiebestuur in de 
bestuurscommissies en leden van het pastoraal team in de 
pastorale werkgroepen. Tussen al deze groepen bestaan er 
korte en directe communicatielijnen. 

De communicatie geschiedt in de eerste plaats en vooral op 
een mondelinge én open wijze. Daar waar nodig  vindt deze 
plaats via de schriftelijke verslaglegging binnen alle
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commissies, werkgroepen, gemeenschapsberaad en groepen.  
Deze verslaglegging wordt zoveel mogelijk geüniformeerd 
maar mag en kan daarnaast een eigen karakter hebben.  

De onderlinge relatie tussen de gremia is als volgt: 
• de bestuurscommissies geven gevraagd dan wel ongevraagd 

advies aan het parochiebestuur. Het bestuur rapporteert 
hierover terug aan de commissies; 

• hetzelfde proces speelt zich af tussen het pastoraal team en 
de pastorale werkgroepen; 

• de gemeenschapsraden geven - gevraagd dan wel 
ongevraagd - advies aan het gemeenschapsberaad en 
denken mee over het te voeren beleid binnen de 
afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Deze raden voeren 
dit beleid binnen afgesproken kaders uit.  

• Het gemeenschapsberaad rapporteert terug aan de 
gemeenschapsraden; het gemeenschapsberaad vormt min 
of meer de spil binnen de parochie en heeft binnen de 
afgesproken kaders adviserende, initiërende en uitvoerende 
taken. Het beraad geeft dan ook gevraagd dan wel 
ongevraagd advies aan het parochiebestuur, waarover dezer 
terug rapporteert. Het beraad heeft uitvoerende taken in 
samenspraak met de gemeenschapsraden. 

Commissie Vrijwilligersaangelegenheden 
De commissie Vrijwilligersaangelegenheden wordt 
aangestuurd door het bestuurslid 
Vrijwilligersaangelegenheden (vacant per 1.1.2022)  in 
samenspraak met de vice-voorzitter en/of de secretaris.  

De Commissie ontwikkelt nog dit jaar een parochiebreed 
gedragen beleids- en werkplan.  

De parochie Heilige Drie-eenheid streeft naar een grote 
betrokkenheid en inzet van vrijwilligers, zoals ook al nu in de 
diverse gemeenschappen het geval is. Dit streven is  niet alleen 
een kwestie van ‘moeten’ vanwege de financiële situatie, die 
ons noodzaakte 'de tering naar de nering' te zetten. Dit 
streven wordt ook ingegeven door  het gegeven dat de leden  
van het PT nu al meer tijd actief zijn dan  waarvoor zij 
aangesteld en betaald worden. 

Dit betekent ook  dat - afgezien van het pastoraal team- 
slechts in beperkte mate ruimte zal zijn voor betaalde 
medewerkers. Daar waar mogelijk zullen werkzaamheden 
door vrijwilligers uitgevoerd moeten worden. 

Het vastgestelde organigram (zie vorige pagina)  vormt 
uitgangspunt voor de structurering van de werkzaamheden 
door niet alleen de werkgroepen maar ook de vrijwilligers.  
Daar waar gewenst, kunnen werkgroepen samenwerken of 
samengaan.  

Bij dit alles is het van groot belang dat het menselijke aspect 
constant goed in de gaten wordt gehouden. Er moet voor 
worden gewaakt dat de parochie geen 'steriele organisatie' op 
basis van hokjes wordt, noch een in (of: op) zichzelf gekeerde 
organisatie.   
Eigenlijk moet het tegenovergestelde worden nagestreefd: we 
streven naar een open en dynamische geloofsgemeenschap  
waarin er ruimte is voor initiatieven en dwarsverbanden, 
rekening houdend met de eigenheid van  elke !locatie": eenheid 
in verscheidenheid. 
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De verscheidenheid mag en kan echter niet langer meer 
excuus of  vrijbrief zijn om de samenwerking te ontlopen: daar 
waar dat kan wordt er - de gemeenschapsraden en of de 
werkgroepen  overschrijdend - actief naar samenwerking en 
dus ontmoeting gezocht. Het organigram moet dan ook 
worden gezien als een richtinggevend  kader  voor deze 
samenwerkingsverbanden. 

Voor de vrijwilligers moet duidelijk zijn wat hun 
betrokkenheid betekent èn wat hun uit te voeren taken en 
verantwoordelijkheden zijn. Soms is hiervoor een duidelijke 
definiëring gewenst. Hiervoor kan dan een (al dan niet 
eenvoudige) functieomschrijving met de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden opgesteld. 

Voor verschillende functies is een VOG-verklaring vereis. Dat 
geldt in ieder geval en dus altijd wanneer het contact  
minderjarigen  betreft. Dat geldt eveneens  indien de 
vrijwilliger inzage heeft in confidentiële gegevens. In dat geval  
dient een geheimhoudingsverklaring te worden ondertekend. 
In het kader van de AVG dient de parochie ook een register bij 
te houden van welke personen toegang hebben tot 
(persoons)gegevens en met welke bevoegdheid. Dat geldt 
tenminste voor de ledenadministratie en de administratie van 
de begraafplaats. 

Alle vrijwilligers dienen geregistreerd te zijn bij het  
parochiesecretariaat en/of op locatie (NAW-gegevens, 
werkgroep, functie, startdatum). Het parochiebestuur streeft 
er daarbij naar om in 2022 een centrale 
vrijwilligersadministratie op te zetten, die geheel voldoet aan 
de wettelijke kaders,  

Voor de werkgroepen dient  een coördinator bekend zijn die 
als contactpersoon namens de groep optreedt.  

Voor de vergoeding van de onkosten  zullen door de financiële 
commissie algemene geldende 'spelregels' worden opgesteld: 
niet alleen om geplande uitgaven en gemaakte kosten 
permanent te kunnen bewaken, maar ook om ook op dit punt, 
afgestemd op de verscheidenheid,  eenheid te bewerkstelligen. 
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HOOFDSTUK 5

Conclusie met het oog op de toekomst



 

W e kunnen vaststellen dat er een grote wens leeft 
onder parochianen, maar ook onder pastoraal team 
en parochiebestuur, om de parochie om te vormen 

tot een vitale, eigentijdse parochie. 

Tegelijkertijd moeten we constateren dat we op veel vlakken te 
maken hebben met een neergaande lijn: er komen minder 
mensen naar de kerk, het aantal vrijwilligers neemt af en er is 
minder 'jonge aanwas'. Ook onze parochie heeft te maken 
met, zoals bisschop De Korte het wel eens in een interview 
heeft genoemd, een omgekeerde piramide: bovenaan veel 
ouderen, onderaan een veel kleinere groep jongeren.  

Ook financieel gezien moeten we ingrijpen. Als we niets doen, 
zijn we binnen enkele jaren door ons eigen vermogen heen, en 
kunnen we het jaarlijkse tekort van een half miljoen euro niet 
meer opvangen. Dan moeten we letterlijk de deuren sluiten en 
valt er niets meer te kiezen. Willen we vitaal zijn in 2030 dan 
moeten de cijfers weer zwart gaan kleuren. 

Er moet dus iets gebeuren. Het parochiebestuur is daarom 
voornemens de bisschop te vragen twee kerken aan de 
eredienst te onttrekken. Dat zijn de Onze Lieve Vrouw van het 

Heilig Hart in Berg en Dal en de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen.  

We zien geen andere oplossing, hoe pijnlijk ook. Als we de 
parochie willen omvormen tot een vitale parochie, dan moeten 
we het aantal kerklocaties verminderen om de volgende 
redenen: 
• minder versnippering van pastorale inzet; meer vaste 

gezichten 
• anticiperen op verminderde inzet van emeriti 
• regelmatig en betrouwbaar vieringenrooster 
• kerkruimtes meer op maat voor de groep deelnemers aan 

vieringen 
• minder versnippering van vrijwilligers; ook aantrekkelijker 

voor nieuwe vrijwilligers 
• financieel wordt de parochie meer toekomstbestendig  
• verruiming van financiële middelen voor andere posten dan 

beheer. 

Kortom, het voorgenomen besluit om twee kerken aan de 
eredienst te onttrekken is gebaseerd op de visie van de 
parochie om te komen tot een vitale parochie en een

Hoofdstuk 5
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geografische spreiding van de kerkgebouwen over de parochie. 
Het onttrekken aan de eredienst van de kerk in Berg en Dal en 
de Lourdeskerk geeft een verlaging van de kosten gebouwen 
en vieringen van circa  € 150.000 per jaar. 

Het bestuur zoekt naar een herbestemming voor de 
kerkgebouwen, waarbij we rekening houden met de sociale en 
maatschappelijke aspecten van de woonomgeving. De 
verkoopopbrengst zal de financiële positie van onze parochie 
verstevigen, waardoor het ook in 2030 mogelijk zal zijn een 
vitale geloofsgemeenschap te vormen. 
  
Met dit voorgenomen besluit willen en gaan we ons hard 
maken voor het behoud van het goede op deze twee locaties. 
We willen een plek van gebed behouden , in en of nabij de OLV 
Heilig Hartkerk en in de Lourdesgrot. 

Waarom deze kerken? 
De situatie van onze parochie is op dit moment dus zorgelijk, 
terwijl we graag een vitale parochie willen zijn voor 2030. Op 
de laatste informatieavond voor parochianen op 19 oktober 
2021 was ook duidelijk dat er van het parochiebestuur 
ingrijpende maatregelen worden verwacht, waarbij het woord 
‘kerksluiting’ niet vermeden werd.  

Toch zal deze mededeling voor veel parochianen wel als een 
schok worden ervaren. We begrijpen dat mensen door onze 
keuzes verdriet hebben of boos worden. Een kerk is niet zo 
maar een gebouw. Voor velen is de kerk een plek waar alle 
belangrijke momenten in het leven gevierd zijn: van Doopsel 
tot uitvaart. Dat deze plek verdwijnt doet pijn.  

Aan de hand van argumenten zullen we proberen uit te leggen 
waarom we specifiek voor deze twee locaties hebben gekozen. 

O.L.V. van het Heilig Hartkerk, Berg en Dal:  

• De kerk is te groot voor het aantal kerkgangers.  
• De groep vrijwilligers is te klein en  

bestaat voornamelijk uit mensen die ouder zijn dan 75 jaar. 
Deze groep is ook heel moeilijk te vitaliseren. De jongere 
generatie heeft de weg naar de Cenakelkerk al gevonden.  

In Berg en Dal wordt gezocht naar een kleinere ruimte te 
vinden die geschikt is om met deze kleine gemeenschap goed 
te kunnen vieren en elkaar te ontmoeten (in stand houden van 
een belangrijke sociale functie). Sluiting van de huidige kerk is 
pas aan de orde als er een concreet alternatief kan worden 
geboden. 

O.L.V. van Lourdeskerk, Nijmegen 

De Lourdeskerk en de Groenestraatkerk liggen dicht bij elkaar. 
Zowel de Lourdeskerk als de Groenestraatkerk is te groot voor 
het aantal kerkgangers. In beide kerken is het aantal 
vrijwilligers (te) klein en op leeftijd. 

Waarom dan de Lourdeskerk? 

De Lourdeskerk is nóg groter dan de Groenestraatkerk. Bij 
vieringen met weinig bezoekers voelt deze kerk nog leger dan 
de Groenestraatkerk.  
De Groenestraatkerk heeft meer uitstraling om als kerk mee 
naar buiten te treden. Deze neogotische kerk is van grote 
cultuurhistorische waarde. De Groenestraatkerk is een
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rijksmonument, de Lourdeskerk niet. De Lourdeskerk kan 
mede daardoor makkelijker een andere sociaal-
maatschappelijke bestemming krijgen. 

De Groenestraatkerk heeft ook natuurlijke aanloop door de 
begraafplaats en de toegankelijke Mariakapel. Bovendien heeft 
deze kerk een dagkapel voor bijvoorbeeld doordeweekse 
vieringen. 

De Groenestraatkerk biedt, gelet ook op de aanwezige 
nevenruimtes, betere mogelijkheden om de pastorale taken   
te verwezenlijken en voor andere activiteiten te gebruiken. 
Daartegen heeft de Lourdeskerk nauwelijks of geen 
gebruiksmogelijkheden voor andere  activiteiten dan het zijn 
van Godshuis..  

Hoe nu verder 
De komende periode gaan we nader overleggen met de 
betrokken gemeenschapsraden en parochianen. Er worden 
speciale bijeenkomsten georganiseerd waarbij het leden van 
parochiebestuur en pastoraal team uitleg geven over het 
voorgenomen besluit en waarop ruimte is om vragen te 
stellen. We hopen dat parochianen mee willen denken over 
onder meer de herbestemming van het kerkgebouw.  
We gaan de kerkgebouwen niet eerder dan 1 januari 2023 
sluiten. We willen iedereen ruim de gelegenheid bieden om 
afscheid te nemen van het kerkgebouw, waar veel mensen zo 
veel belangrijke momenten in het leven het gevierd. 

Ondertussen zal het bisdom ook naar ons voorgenomen 
besluit kijken. Een kerkgebouw kan op grond van het 
Canonieke (kerkelijke) recht aan de goddelijke eredienst 
worden onttrokken als daar ernstige redenen voor zijn. Het 

parochiebestuur en het pastorale team achten ernstige 
redenen aanwezig vanwege:  

• Het teruglopende aantal kerkbezoekers 
• Het aantal vrijwilligers (leeftijd) dat afneemt en steeds 

moeilijker aangevuld kan worden 
• Het sterk verminderd aantal toe te dienen sacramenten en 

aantal uitvaarten 
• De beperkte pastorale capaciteit 
• De negatieve financiële resultaten van de parochie van de 

laatste jaren 
• De hoge kosten van onderhoud van de kerkgebouwen  

Het onttrekken van kerkgebouwen aan de eredienst is zeer 
pijnlijk proces. Niet alleen voor de betrokken parochianen, 
maar ook voor het pastoraal team en het parochiebestuur. Het 
betekent niet alleen iets voor de gemeenschappen waar de 
kerken worden gesloten, maar ook voor de andere 
gemeenschappen binnen onze parochie. Ook deze 
gemeenschappen zullen moeten veranderen: zij zullen de 
deuren moeten openen voor de parochianen die hun 
vertrouwde plek kwijtraken.  

Ook op de locaties waar de kerken verdwijnen zullen we 
proberen een blijvende herinnering te realiseren. Zo gaan we 
ons hard maken voor een kapel in Berg en Dal en zullen we 
kijken of de Lourdesgrot aan de Hatertseweg behouden kan 
blijven. 

We staan samen voor een ingrijpend proces dat veel emoties 
met zich meebrengt. Daarbij staat ons een ding voor ogen: 
samen op weg naar een vitale parochie in 2030.
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We snappen dat het voorgenomen besluit om kerken aan de 
eredienst te onttrekking veel vragen oproept. Hieronder 
proberen we de meeste vragen te beantwoorden.  

1. Waarom moeten deze kerken dicht?  
We hebben nu te veel kerken voor het aantal parochianen. Dat 
kost te veel geld, maar dat is niet het enige argument. We 
willen graag een vitale parochie zijn. Dat lukt alleen als je 
keuzes maakt, niet als je je aandacht en inzet over 7 locaties 
moet verdelen.  

2. Wanneer worden de kerken gesloten?  
We gaan de kerkgebouwen pas daadwerkelijk  sluiten nadat er 
met de betrokken gemeenschapsraden en parochianen is 
overlegd over onder meer de herbestemming van het 
kerkgebouw. Dus niet eerder dan 1 januari 2023. We willen 
daarmee bovenal de lokale geloofsgemeenschap dit 
kalenderjaar de gelegenheid bieden om dit kerkelijk jaar te 
kunnen vieren op hun locatie.  

3. Zijn er geen alternatieven?  
Nee, was het maar waar. De alternatieven die wij hebben  

onderzocht leveren grotere bezwaren op dan dit voorgenomen 
besluit. We concentreren ons nu op de meest kansrijke torens 
en besteden aandacht aan een goede overgang naar de meest 
nabije kerk.  

4. Waarom is er over de sluiting niet overlegd met 
parochianen? 
We hebben veel overleg gevoerd met parochianen over de 
toekomst van de parochie. Met die input hebben we onze visie 
op papier gezet. Een kerksluiting ligt zo gevoelig dat we als 
parochiebestuur hier zelf de knoop over doorhakken. We gaan  
graag met u in overleg hoe we dit besluit verder invullen. Ook 
organiseren we binnenkort bijeenkomsten, als eerste met de 
direct getroffen kerkgemeenschappen, waarop we ons 
voorgenomen besluit nader toelichten. 

5. Wat betekent dit voor de koren en hun vaste 
repetitieruimte? 
Ze zullen naar een andere locatie moeten. Het parochiebestuur 
gaat graag met alle koren om de tafel om de wensen en 
mogelijkheden te bespreken. 

Meest gestelde
vragen
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6. Is de kerk niet van de lokale gemeenschap, die het geld 
voor de bouw vroeger met dubbeltjes en kwartjes heeft 
bijeengebracht? Een kerkgebouw is eigendom van de parochie. 
Het geld is vroeger misschien wel bijeengebracht door de 
lokale gemeenschap, maar dat maakt die gemeenschap niet 
tot rechthebbende van het kerkgebouw. Ter vergelijking: wie 
geld geeft aan een goed doel, ‘bezit’ vervolgens niet datgene 
wat met de gift tot stand is gebracht. Bovendien: al het eerder 
bijeengebrachte geld is niet voldoende om op de huidige voet 
te blijven doorgaan. 

7. Kunnen we als lokale gemeenschap de kerk niet zelf 
overnemen en een stichting oprichten om het gebouw te 
beheren?  
Dat zou kunnen, maar dan pas na onttrekking aan de eredienst 
en sluiting van de kerk. Het is echter niet de bedoeling dat de 
activiteiten van de kerk worden voorgezet. 

8. Kan nog bezwaar tegen dit voorgenomen besluit worden 
ingediend? En hoe dan? 
U kunt uw stem laten horen op een van de hoorzittingen. 
Daarna wordt een dossier naar de bisschop gestuurd, die een 
besluit zal nemen. Daarna is er nog tijd om schriftelijk 
bezwaar te maken bij het bisdom. Daarna is er nog een 
mogelijkheid om in Rome bezwaar te maken. (De procedure 
houdt het voortzetten van het traject van herbestemming 
overigens niet tegen.)  

9. De Lourdeskerk was toch de hoofdkerk van onze parochie? 
In het beleid van het bisdom is het benoemen van één van de 
kerken tot hoofdkerk in een fusieparochie losgelaten.  

10. Wat gaat er met de kerkgebouwen gebeuren? 
We zullen zoeken naar een goede sociaal- maatschappelijke 
functie. Dat doen we met onder meer de gemeente.  

11. Wordt de kerk verkocht aan de hoogste bieder? 
We gaan niet voor de hoogste opbrengst maar voor de meest 
optimale bestemming.  

12. Wat gebeurt er met de inventaris, het orgel, de relikwieën 
in de gebouwen? 
Die willen we zo veel mogelijk onderbrengen in de andere 
kerken van onze parochie. We streven er bovendien naar om 
bijzondere roerende kerkgoederen een zichtbare plek te geven 
op een andere locatie binnen onze parochie. 

13. Kan er nog een kapel (of een andere plek om samen te 
komen) worden gerealiseerd in Berg en Dal? 
Ja, daar gaan we ons hard voor maken.  

14. Wat gebeurt er met het parochiecentrum aan de 
Hatertseweg? 
Dat moeten we nog bekijken. Mogelijk zullen we het 
parochiesecretariaat ook ergens anders onderbrengen.  

15. Ik heb nog veel vragen, bij wie kan ik terecht?  
Op bijeenkomsten in de O.L.V. van Lourdeskerk (22 februari), 
de O.L.V. van het Heilig Hartkerk Berg en Dal (23 februari) en 
de Kruispunt in Hatert (24 februari) is er ruimte om uw vragen 
te stellen. Daarnaast wordt er een speciaal telefoonnummer 
geopend voor vragen: 06 - 87 24 95 10. Pastoor Jacques 
Grubben en pastor Trees Versteegen staan u om de beurt te 
woord tussen 18:00 en 20:00 uur. U kunt ook mailen: 
parochiebestuur@h3eenheid.nl.
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