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Nieuwsbrief 
Over de toekomst van onze parochie Sint Maarten 

 
 
 
27 augustus 2021     Deze nieuwsbrief voortaan via de mail ontvangen? 
Nummer 1 van een nieuwe digitale nieuwsbrief  Dat kan! Geef uw mailadres door aan 
       secretariaat@parochiesintmaarten.nl 

 
Graag met vermelding van uw kerk, zodat we 
meteen uw adresgegevens kunnen aanvullen. 

 
 
Beste parochiaan van Sint Maarten, 
 
U ontvangt voor het eerst een (digitale) 
nieuwsbrief van uw parochie. U kunt deze op 
verschillende manieren hebben ontvangen. 
Als wij uw mailadres hadden, dan kreeg u deze 
nieuwsbrief via de mail. Of u kreeg de nieuwsbrief 
als papieren bijlage bij het recente nummer van 
het Zevenblad. 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat we met elkaar een 
periode van nadenken in gaan. Hoe zien wij de 
toekomst van onze parochie? Over een jaar? Over 
vijf jaar? Over tien jaren? 
 
Hoeveel parochianen hebben we dan nog? 
Hoeveel vrijwilligers zijn er dan nog actief binnen 
onze parochie, als koorlid, als lid van een 
werkgroep, als koster, als …….  

 
Hoeveel pastores hebben we over vijf jaar, of over 
tien jaar? En hoeveel kerkgebouwen hebben we 
dan nog? 
 
Belangrijke vraagstukken, waar het parochie- 
bestuur zich de komende tijd over wil gaan buigen. 
Op 16 juni is daartoe een eerste ‘brainstormavond’ 
gehouden met (bijna) alle leden van onze 
pastoraatgroepen en beheercommissies, onder 
bezielende leiding van Bernadet Albers. Zij heeft 
ervaring met dit soort processen. 
 
In deze eerste nieuwsbrief vertellen we u iets over 
deze avond. 
 

Het parochiebestuur 
Het pastorale team 

 
 

 
Wat cijfers, om te laten zien waar we nu staan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(N.B. er is een foutje geslopen in de landelijke cijfers 2018. Het aantal uitvaarten in dat jaar was 18.970) 
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En nog wat cijfers:  --------> 
 
Helaas, we kunnen er niet omheen: de situatie is zorgelijk. 
Voor de teruglopende cijfers zijn diverse oorzaken aan te wijzen: 
individualisering, er is veel minder dan vroeger een sociale druk om 
naar de kerk te gaan, geloven is tegenwoordig iets dat je privé doet, 
de misbruikschandalen, het uit elkaar groeien van ethische 
opvattingen tussen kerk en samenleving, het grote aanbod aan 
mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding op zondag en de digitalisering 
van de samenleving. Als we nu niets doen, is de vraag wie van ons 
straks het licht uitdoet. Daarom gaan we de komende tijd serieus met 
elkaar in gesprek. 
 
 
Wat is er op 16 juni 2021 besproken? 
 
Als eerste zijn bovenstaande cijfers gepresenteerd. 
 
Vervolgens zijn de aanwezigen in zes groepen 
uiteen gegaan, en hebben met elkaar gesproken 
aan de hand van de volgende vragen: 

1. Hoe oud bent u in 2030? Werkt u dan 
(nog)? Bent u nog betrokken 
kerkvrijwilliger? 

2. Gaat u in 2030 naar de kerk en zo ja: waar 
(op zondagmorgen)? En hoe ziet in 2030 
het pastorale team er uit? Hoeveel dopen 
zijn er nog in de parochie? 

3. Wat is het allerbelangrijkst (wat is uw 
droom) voor de parochie Sint Maarten in 
2030? Wat moet behouden blijven; wat 
doet er echt toe? 

4. En wat moet er dan de komende tijd 
voltooid worden in de parochie? Waar 
gaat u mee stoppen? 

 
Het voert te ver om hier alle antwoorden van alle 
zes groepen op te schrijven. Een duidelijke trend in 
de antwoorden is het volgende: 

 
In 2030 is de jongste van de aanwezigen 61 jaar, de 
oudsten lopen tegen de 90. We gaan wel naar de 
kerk, maar niet meer in onze ‘eigen’ kerk. 
We hopen dat er in 2030 nog wat kerkgebouwen 
van onze parochie over zijn, maar misschien zijn 
dat er dan nog maar 1 of 2. We zijn bang dat er dan 
nog maar één pastor (priester) zal zijn voor de hele 
parochie. Of er dan nog kinderen worden gedoopt? 
We hopen het, sommigen denken niet meer, 
anderen schatten 10 doopjes per jaar voor de hele 
parochie. 
 
De droom voor de toekomst is een goede gemeen- 
schapszin, meer gebedsleiders, een sterke geloofs- 
gemeenschap van jong tot oud, meer samenwer- 
king met andere geloofsgemeenschappen, een 
nieuwe centrale plek om samen te komen en 
samen te vieren. 
 
Wat moet stoppen? We zouden meer moeten 
samenwerken, bijvoorbeeld nog maar één 
werkgroep Eerste H. Communie voor de hele 
parochie. Minder kerkgebouwen dan nu. Meer dan 
nu zaken parochiebreed oppakken. Stoppen met 
teveel regels. 

 
----------------------------------------- 

Hoe nu verder? 
De bijeenkomst van 16 juni was een eerste stap. Van tijd tot tijd zal het gesprek tussen pastoraal team, 
parochiebestuur, leden van pastoraatgroepen en beheercommissies worden voortgezet. 
Om in de toekomst goede, afgewogen, besluiten te kunnen nemen is voortgang van het gesprek met elkaar 
nodig. Het allerbelangrijkste is om met elkaar vast te stellen wat er nodig is om op een goede manier in 2030 
en later samen kerk te kunnen zijn. Daarbij kijken we ook naar de zakelijke kant. En daarom gaat een extern 
adviesbureau de komende tijd al onze gebouwen inspecteren om te komen tot een advies inzake (on)mogelijk-
heden tot eventuele herbestemming daarvan. 
 
Er is nog niets besloten, en er zal voorlopig ook niets worden besloten. 
Maar het is denkbaar dat in de nabije toekomst serieus gesproken gaat worden over het voortbestaan van 
enkele van onze kerkgebouwen. Welke, dat weten we nog niet. Voorlopig doen we daarom geen grote 
investeringen in onze gebouwen. Noodzakelijk onderhoud wordt uiteraard wel gedaan. 
 
We houden u op de hoogte, in volgende (digitale) nieuwsbrieven. 
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