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Inleiding avond over toekomst parochie St. Maarten met PT, PB, PG’s en BC’s en Palliam. 
 
Woensdag, 6 oktober 2021       Diaken Jan Lamberts 
 
 
Historisch perspectief 
De kerk is klein begonnen. In Handelingen lezen we: “zij kwamen samen in een of ander huis en 
braken samen het brood” en “waar twee of meer samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun 
midden”. Het was een kleine diaconale (dienstbare) gemeenschap. Men beoefende de werken van 
barmhartigheid. Omzien naar elkaar, dat was heel belangrijk. 
 
Als het Christendom na het Edict van Milaan in 313 echt recht van bestaan krijgt en in 380 zelfs 
staatsgodsdienst wordt, kan de kerk gaan groeien en dat doet dat ze ook met alle uiterlijke 
verschijningsvormen (b.v. grote kerkgebouwen). 
 
De christelijke kerk heeft altijd periodes van bloei en van verval doorgemaakt. Er waren zeer 
spannende tijden in de jonge kerk. Spannend was de formulering van wat we nou eigenlijk 
geloofden (de dogmatiek). Er waren nogal wat richtingen en sommigen - zoals het Arianisme - 
noemen we nu ketterijen. De geschiedenis is vol perioden van grote crisis in de kerk. We moeten 
daarbij bijvoorbeeld denken aan het grote Schisma in 1054, het verval van de kerk toen de 
Reformatie in 1517 begon, de innerlijke strijd in de tijd van de twee (en even zelfs drie) pausen, de 
godsdienstoorlogen op het Europese continent en het verbod op publiek uitoefenen van het 
katholieke geloof in ons land. 
 
De laatste grote bloeiperiode was wat wij tegenwoordig het ‘Rijke Roomsche leven’ noemen (1860-
1960). Met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kwam een ongehoorde groei en 
bloei van de RK kerk in Nederland op gang die een eeuw duurde. 
 
In de zestiger jaren begon het verval van dat imposante RK kerkgebouw. Secularisatie en 
individualisme bezegelden het lot van de katholieke kerk. Sinds de zestiger jaren leven we in 
afbrokkeling/krimp. Ook van binnenuit holde de kerk zich uit: denk daarbij aan het slepende 
misbruikschandaal (mensen laten zich uitschrijven). Heel recent heeft de coronacrisis zijn eigen 
schade gedaan, die we nog niet eens in zijn volle omvang kunnen overzien (veel ouderen blijven 
thuis voor de TV zitten). Al veel langer is de vraag: waar zijn de jongeren en de jonge gezinnen? 
 
Ook onze parochie zit in verval, in aanhoudende krimp 

1. Wat betreft gelovigen: volle kerken driemaal op een zondagochtend zijn er al lang niet 
meer. Volgens de Kaski-cijfers zakt het totale aantal parochianen gestaag. Er gaan in onze 
parochie nog ca. 500 mensen naar de kerk in een weekend…………….in de HELE parochie. Dat 
is minder dan 80 per kerk! Uit de nieuwsbrief heeft u kunnen opmaken dat het met de 
sacramentenbediening al niet beter is gesteld.  

2. Wat betreft vrijwilligers: ook het aantal vrijwilligers daalt elk jaar door de vergrijzing. In 2019 
waren er zo’n 1.700 vrijwilligers over de hele parochie (daarvan zijn er voorzichtig geschat 
900 koorzangers). De vrijwilligers worden ouder en daardoor wordt de draagkracht van de 
geloofskernen minder. Welk deel van die vrijwilligers komt zelf nog regelmatig in de kerk? 
Vrijwilligers hangen vaak vast aan een specifiek gebouw. 

3. Financiële middelen: nu zijn er in het bisdom al parochies die elk jaar zware rode cijfers 
schrijven. Onze parochie trekt het nog, maar de vraag is voor hoelang? Je kunt je geld maar 
één keer uitgeven. 
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4. Gebouwenproblematiek: kerkgebouwen zijn tegenwoordig molenstenen rondom de nek van 
elke parochie. Er gaat veel te veel geld zitten in de stenen. Onderhoud is vaak een 
gigantische kostenpost en soupeert een steeds groter deel van de beschikbare middelen op. 
Een kerkgebouw verwarmen in de winter kost kapitalen.  

5. Minder beroepskrachten: Eind 2027 zijn drie van de vier huidige pastores met emeritaat en 
de eenmans jongere garde misschien al lang verplaatst door de bisschop. Vervanging? 
Vergeet het maar! 

 
In de intense zoektocht naar een formule voor de toekomst van onze kerk blijft de waarde en de 
verspreiding van het Evangelie voorop staan. De Goede Boodschap moet blijven klinken. 
Uitgangspunt moet zijn dat er goede pastorale zorg moet zijn gewaarborgd. Maar het klinken van 
de Goede Boodschap en die pastorale zorg komen onder zware druk te staan door de overhead van 
de realiteit. 
 
We hebben als pastoraal team onze gedachten laten gaan over het pastoraat van de toekomst. 
Enkele gedachten 

• Ons past als kerk naar de toekomst toe een bescheiden zelfverzekerdheid. Uitstralen dat we 
onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, maar dat we niet het hoogste woord willen 
voeren. 

• Niet alleen de parochie verandert, ook de parochiaan. Het verwachtingspatroon van mensen 
is anders dan dat van de kerk. De kerk staat niet meer op nummer één, maar bungelt er 
vaak bij. Mensen willen echter bij sommige gelegenheden (uitvaart, doop, 1e communie) 
vaak wel nog voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en laten dat duidelijk horen.  

• Zonder vrijwilligers zijn we als kerk verloren. Onze kerk drijft voor een groot deel op de 
bereidheid van mensen om tijd (soms veel tijd) in het kerkenwerk te steken. Alleen, het 
werven van nieuwe vrijwilligers gaat tegenwoordig heel moeizaam. 

• We komen als pastores nu al vaak handen en uren tekort. We hebben met elkaar gesproken 
over de dingen waar we nog energie van krijgen en aan de andere kant waar je moe van 
wordt, wat je vaak frustreert? Voorop staat dat we plezier hebben in ons werk en ons thuis 
voelen in uw parochie. 

 
Hoe gaat het pastoraat er dan uitzien? 

• We moeten als kerk relevant blijven: we hebben een geweldige boodschap die moet blijven 
klinken èn we moeten met beide benen in de samenleving blijven staan door ons dienstbaar 
en betrokken op te stellen. 

• We worden meer en meer een keuzekerk: je moet erbij willen horen. 

• Het is al eerder genoemd: er zijn over 5-10 jaar minder pastores: met geluk twee?  

• We moeten meer gaan centraliseren en tegelijkertijd zaken meer parochiebreed maken: 
nadenken over parochiebrede bijeenkomsten o.a. van de voorbereiding op  doop, Eerste 
Heilige Communie, vormsel en huwelijk. We zijn recent gestart met centrale doop-
gesprekken voor Noordwijk en Noordwijkerhout. Pastoraatsgroepen moeten meer gaan 
samenwerken en indien nodig fuseren.  

• We hebben al pastoraatgroepen en uitvaart-intermediairs. In de Derde Wereld wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt van zgn. catechisten. De definitie van catechist is van 
origine: de inheemse/inlandse (leken)helper van een missionaris. Een persoon die in 
missiegebieden als assistent van een missionaris optreedt en onder andere godsdienst-
onderricht geeft. Meer in onze termen: een in de rooms-katholieke kerk actieve persoon die 
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een ondersteunende rol heeft b.v. bij de sacramentencatechese. Echter, wat voor andere 
vrijwilligers geldt, geldt ook voor hen: zijn ze te vinden? 

• Met minder kerken straks en kijkend naar het verleden komen zogenaamde ‘huis-
bijeenkomsten’ weer in het vizier. 

• Er wordt mobiliteit van de parochianen verwacht: bereid zijn om te reizen. 

• We willen meer werk gaan maken van digitale mogelijkheden (internetvieringen, corona 
heeft het nut bewezen). 

• Een gedegen functionerend centraal en lokaal secretariaat: in elke parochiekern is het 
anders, de pastores kennen niet alle parochianen van alle kernen. Het is lastig om goed 
geïnformeerd te zijn. Soms bereikt het team ook de verkeerde informatie. Het is daarom 
belangrijk dat lokale secretariaten op de kernen goed hun werk doen. Ze hebben een 
sleutelpositie. Het centrale parochiesecretariaat heeft een coördinerende en paraplufunctie. 

 
Palliam 
Palliam is belangrijk voor de ontwikkeling van onze parochie naar de toekomst toe. De parochie 
heeft een duidelijke keuze gemaakt voor Palliam als project voor parochievernieuwing. Voor velen 
voelt de huidige vorm van kerk-zijn niet meer als passend bij hun staan in de kerk. De kerk wordt als 
té groot en té log ervaren in verhouding tot het aantal betrokken parochianen. Palliam wil en kan 
hier iets tegenover zetten. 
Palliam wil onderweg zijn en verbinding tot stand brengen tussen verschillende kernen zodat de 
parochie St. Maarten een parochie van de toekomst wordt. Het gaat erom om met minder mensen 
toch vitaal te zijn. Dat betekent in de praktijk dat Palliam aan kleine, zelfredzame gemeenschappen 
wil bouwen volgens het model van Handelingen (huiskerk). Palliam wil daartoe naar buiten treden, 
present zijn, een luisterende houding aannemen om op deze wijze (existentiële) verlangens van 
mensen op het spoor te komen. 
Samen met en voor alle mensen van goede wil (uit de Duin- & Bollenstreek) die op zoek zijn naar 
zingeving, wil Palliam een programma maken. In de samenstelling van het programma wil Palliam 
een (profetisch) tegengeluid afgeven. Bij Palliam is er tijd en ruimte, geen haast. Om met Prediker 
te spreken: “er is een tijd voor alles”. Er is een tijd om te rennen en een tijd om stil te staan. 
Je kunt de weg van Palliam vergelijken met het ‘bouwen van een klooster’: duurzaam en gedegen 
opgebouwd waarin iedereen kan woekeren met zijn of haar eigen talenten. Dit kan zowel een fysiek 
als een online klooster zijn. Palliam wil vooral ook concrete acties ondernemen; inspringen op de 
nood in de samenleving, relevant zijn. Daartoe gaat Palliam nieuwe samenwerkingsverbanden aan 
met diverse organisaties op levensbeschouwelijk en/of maatschappelijk vlak. 
Op deze wijze kan Palliam bijdragen, sterker nog, mede wegwijzer zijn, op de weg van de parochie 
Sint Maarten naar een vitale toekomst van een participerende kerk. 
 
Onze kerkgebouwen 
Ondanks dat we weten dat onze gebouwen heel veel geld kosten, komen de emoties pas echt los 
als het gaat om het afstoten van kerkgebouwen. Uit de vele reacties op de vorige avond hier in de 
kerk, reacties op de eerste nieuwsbrief, gesprekken in de wandelgangen, komt naar voren dat we 
het eens zijn erover dat er iets moet gebeuren, willen we straks nog levensvatbaar zijn. Dat geldt 
ook voor de toekomst van onze kerkgebouwen. We willen alle kanten op, maar kom alleen niet aan 
onze kerk! We moeten echter wel iets en er moeten knopen worden doorgehakt. 
 
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben daarom een voorgenomen besluit geformuleerd 
dat inhoudt dat er binnen een beperkt aantal jaren (5?) DRIE van de ZEVEN kerken aan de eredienst 
zullen worden onttrokken en worden gesloten. Welke kerken dat zijn, weten we nog niet. Daar 
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kunnen we nu nog geen zekerheid over geven. In de volgende bijeenkomst van deze aard 
(januari/februari 2022) moet dit wel helder zijn. 
 
In de tussentijd zal een onderzoek worden gestart naar de afzonderlijke kerkgebouwen. In overleg 
met het bisdom is hiervoor een organisatie benaderd die is gespecialiseerd in de herontwikkeling 
van kerkgebouwen. Met o.a. de Kaskicijfers in de hand, met een overzicht van de onderhouds-
plannen, de financiële situatie, zullen alle kerkgebouwen aan een grondig haalbaarheidsonderzoek 
worden onderworpen, waarbij ook naar de mogelijkheden tot verkoop en herbestemming wordt 
gekeken. In het onderzoek wordt ook de vitaliteit van de gemeenschappen meegenomen. 
 
Helaas, het sluiten van drie kerkgebouwen is maar een eerste stap. Binnen nu en pakweg tien jaar 
zal er een volgende sluitingsronde zich aankondigen en gaan we misschien wel van vijf naar drie of 
twee gebouwen terug. Uiteindelijk zal over 15-20 jaar (we zijn dan een generatie verder) wellicht 
één kerkgebouw overblijven (al dan wel of niet nieuwbouw). Overal waar een kerkgebouw wordt 
afgestoten wordt gekeken naar de realiseerbaarheid van een vervangende ‘kapelruimte’, een plek 
waar men kan samenkomen. Al zijn dat geen permanente liturgische plekken met een volwaardige 
bediening. 
 
Misschien moet ik u nu even laten bijkomen, zodat u naar adem kunt happen. 
 
 
 
Beste mensen, 
We moeten in dat proces samen optrekken. Zonder uw steun en meedenken wordt het hele proces 
vele malen moeilijker. Het pastoraal team en het parochiebestuur doen dat al: samen optrekken, 
gezamenlijke besluitvorming. 
We hebben elkaar hard nodig! 
Voor nu, voor de komende cruciale jaren en voor later geldt dat we heel open en eerlijk moeten 
communiceren. Communicatie is van groot belang. De eerste nieuwsbrief was hierin een succes. 
 
Beminde gelovigen, 
We gaan terug naar de tijd van de eerste Christengemeenten. Onze kerk wordt weer een nucleaire 
kerk. Kleine gemeenschappen die op elke plek (zoals een huiskamer) samen kunnen komen. 
De behoefte aan grote gebouwen is er niet meer. Het is al gezegd: er is geen vanzelfsprekend 
dooplidmaatschap meer. We worden een keuzekerk, je moet er echt bij willen horen. Ik geloof 
echter dat er licht blijft stralen in onze kerk, dat geloof blijft, onderlinge liefde blijft, vertrouwen dat 
het Evangelie blijft klinken en zijn waarde niet verliest. Wij blijven katholiek! 
De kerk is door meer diepe dalen gegaan en is weer opgebloeid! 
 
In het hele proces dat zich gaat voltrekken, willen wij u graag betrekken. Uw stem moet gehoord 
worden. Er zullen op korte termijn een aantal werkgroepen aan het werk gaan. Werkgroepen 
rondom gebouwen, financiën, vrijwilligers, pastoraat en communicatie. De voorzitters van de 
werkgroepen zullen u zo meteen kort iets vertellen over hun groep en over de mogelijkheden om 
hierin mee te denken. 
           Dank u wel! 


