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Nieuwsbrief 
Over de toekomst van onze parochie Sint Maarten 

 

 
15 oktober 2021       Deze nieuwsbrief via de mail ontvangen? 
Nummer 2       Dat kan! Geef uw mailadres door aan 
        secretariaat@parochiesintmaarten.nl 

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

 
 

Voor u ligt Nieuwsbrief 2. In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij u geïnformeerd, dat wij ons buigen over de vraag hoe 
we de parochie kunnen laten aansluiten op wat de 
toekomst ons brengt. Een veelomvattende vraag waar 
verschillende invalshoeken de revue passeren. We merken 
dan ook dat het proces waarin de eerste stappen zijn gezet 
de nodige tijd en afstemming vraagt om tot doordachte 
keuzes te komen. Keuzes die bovendien moeten kunnen 
berusten op draagvlak in de parochiegemeenschap. 
De aanvankelijke en begrijpelijke reactie die we hier en 
daar beluisteren is er één van weemoed. Het gevaar schuilt 
erin dat er een teneur ontstaat van afbraak, van teruggang 
en van “wat was komt niet meer terug”. Dat laatste is denk 
ik een feit. Maar de situatie kan ook een vertrekpunt zijn 
voor een positieve wending. Een wending die er voor zorgt 

dat betrokken parochianen dichter tot elkaar komen 
en  waar we met elkaar tot nieuwe initiatieven komen om 
op een manier kerk te zijn die past bij de toekomst. 
U heeft gelijk als u denkt  “dat is makkelijk opgeschreven”. 
Om hieraan invulling te geven hebben we elkaar nodig. Ik 
wens ons dan ook toe dat we hier in gezamenlijkheid een 
weg in vinden; met, voor en door parochianen en pastoraal 
team! In de op 6 oktober ’21 gehouden overlegbijeenkomst 
met de pastoraatgroepen en beheercommissies is hiertoe 
een eerste aanzet gegeven. Zodra ideeën het stadium 
bereiken van meer concrete uitwerking komen we er graag 
bij u op terug. En mocht u als parochiaan een suggestie 
hebben: voel u vrij dit bij ons te melden. We zullen er graag 
ons voordeel mee doen.

Frank ten Doeschate, vice-voorzitter 
 

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

Onderstaande is een samenvatting van de inleiding die op 6 oktober werd gehouden door diaken Lamberts. U kunt de hele 
inleiding vinden op de website van de parochie door in uw browser de volgende korte url te typen: bit.ly/6okt2021. Of klik 
op: https://parochiesintmaarten.nl/wp-content/uploads/2021/10/InleidingToekomstParochie.pdf Van harte aanbevolen! 
 
De kerk van morgen en de weg ernaar toe 
We hoeven er niet lang om heen te draaien. Onze kerk zit in heel zwaar weer. De krimp zit erin en blijft er voorlopig in zitten. We 
moeten ons ernstig gaan beraden op de toekomst: hoe willen we de toekomst in? Nu is die vraag in de geschiedenis van de kerk 
waarschijnlijk al wel vaker gesteld. Niet alleen is de kerk heel klein begonnen met de eerste Christengemeenten waarin mensen 
in elkaars huizen bijeen kwamen om het brood te breken en te bidden. Ook later toen de kerk echt bestaansrecht had en zelfs 
staatsgodsdienst was, zijn er periodes geweest dat de kerk door diepe dalen ging. Voordat onze rooms-katholieke kerk halver-
wege de negentiende eeuw aan een enorme bloei begon (het Rijke Roomsche Leven) was ze zelfs lange tijd verboden in ons 
land. Velen van ons hebben stukken van die laatste bloei meegemaakt. Het is daarom des te moeilijker te verkroppen dat het nu 
zo slecht gaat. Het gaat ook niet overal beroerd. Wellicht een schrale troost: in Afrika, Azië en Latijns-Amerika groeit onze kerk 
juist. In onze parochie worden we geconfronteerd met sterk teruglopend kerkbezoek (we passen nu al met alle kerkgangers van 
een weekend in een van onze wat grotere kerken). Het aantal vrijwilligers daalt gestaag door vergrijzing en er komt nauwelijks 
iets bij. We mogen van geluk spreken dat onze financiële situatie nog niet hele grote zorgen baart maar dat verandert als we aan 
alle kerkgebouwen datgene gaan vertimmeren dat eigenlijk moet gebeuren. Tenslotte worden de pastores er niet jonger op en 
gaat driekwart van het team binnen zeven jaar met emeritaat. Vervanging? Zeer de vraag! We worden meer en meer een keuze-
kerk. Zoals bij de eerste christengemeenten moet je erbij willen horen. Grote kerkgebouwen hebben we niet meer nodig; wel 
gastvrije medegelovigen die hun huizen openstellen om samen te komen. Dat betekent dat we wat mobieler moeten worden, 
moeten willen bewegen om samen te komen. Gecentraliseerd samen komen in minder gebouwen, wellicht over 20 jaar in één 
gebouw (lees daarover elders in deze nieuwsbrief). Palliam is een factor van belang in dat nieuwe kerk-zijn. Zij is als essentieel 
onderdeel van de parochie al jaren op weg en zoekend naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Zij heeft hierin een voortrekkers rol. 
Waar het om gaat, is dat we moed houden, durven te vechten voor onze kerk. We gaan samen op pad en we nemen een gewel-
dige boodschap mee, een prachtig verhaal in onze bagage. Het Evangelie blijft namelijk levend. Wij kunnen als kerk ons gezicht 
laten zien in de samenleving. Klein maar toch relevant! 
Het proces waarin we ons bevinden lijkt alleen maar negatief en zwart. Toch moeten we blijven geloven in die kerk van de 
toekomst. De geschiedenis leert het ons. Onze kerk is er een van enorme veerkracht. Grote bloei, gevolgd door diepe dalen, 
zullen uiteindelijk weer tot bloei leiden. We gaan kerkgebouwen verliezen, dat is onvermijdelijk. Maar we moeten ons uiterste 
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best doen om geen mensen te verliezen. Tijdens de bijeenkomst van parochiebestuur, team, pastoraatsgroepen, beheer-
commissies en Palliam, werd ervoor gepleit om nu al ervoor te zorgen dat we ons in alle kerkgebouwen gaan thuis voelen. Denk 
daarbij aan uitwisseling van gastvrouwen, kosters, koren, lectoren etc. Als we dan straks naar een ander gebouw moeten, 
worden we daar door bekende gezichten begroet! Een sterke gedachte! 

Diaken Jan Lamberts, oktober 2021 
 

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

 
Beste mede-parochianen, 
Tijdens onze meeting op 6 oktober ’21 met de leden van de 
pastoraatgroepen en de beheercommissies, over de 
toekomst van onze St Maartenparochie, heb ik het volgen-
de aangegeven: Voor de komende jaren is er door Monu-
mentenwacht een overzicht gemaakt, naar aanleiding van 
de diverse bouwinspecties, waaruit blijkt dat wij als totale 
parochie op een onderhoudspost moeten rekenen van bijna 
4 miljoen euro. Dat is meer dan de helft van ons vermogen! 
Daarnaast slurpen de energiekosten veel weg uit onze 
budgetten. Weet, beste mensen, dat er zelfs een kerk is 
waar wij per maand € 5.000,= aan gas betalen en dat is nog 
van vóór de huidige energieprijsstijgingen. Om te bepalen 
welke gebouwen er gesloten moeten worden, wordt er 
door het bestuur gekeken naar meerdere zaken; dus niet 
alleen naar de kosten van het betreffende gebouw. 
Vitaliteit van de kerkgemeenschap is een nog veel belang-
rijkere wegingsfactor. Daarnaast is het bij gebouwen ook 

nog zo: sluiten is één, maar wat dan met het gebouw? Al 
onze gebouwen zijn minimaal een gemeentemonument en 
allemaal dorps-gezichtsbepalend. Komt bij dat ons bisdom 
er waarde aan hecht dat een toekomstige (her)bestemming 
valt binnen de normen en waarden van ons geloof en ook 
hebben al onze gebouwen/percelen vanuit de overheid een 
maatschappelijke bestemming. Dat alles gaat meewegen in 
wat we met een gebouw kunnen nà een voorgenomen 
besluit van sluiten. Daarom wordt er in samenspraak met 
het bisdom een bureau ingeschakeld welke gaat kijken wat 
er nà het sluiten met het gebouw gedaan kan worden en 
welke financiële opbrengst daar dan aan kan worden 
toegekend. Al met al een zorgvuldig te bewandelen pad 
waar wij als bestuur, maar ook zo door onze bisschop met 
zijn medewerkers, zeer secuur mee wordt omgegaan, want: 
ieder gebouw vertelt een levensverhaal van doop tot 
sterven voor vele, vele gezinnen en daar ga je zeer secuur 
mee om.

Hans J C Boot, gebouwen 
----------------------------------------------- 

 

6 oktober ’21 was de tweede brainstormavond van het pastorale team en het parochiebestuur met de leden van de pastoraat-
groepen, de beheercommissies en Palliam, onder leiding van mw. Bernadet Albers. Wat er die avond is besproken, leest u in de 
bijdragen hierboven, alsmede in een kort verslag van de avond dat u hieronder vindt. 
 

In zijn inleiding vertelde diaken Lamberts dat het pastorale team en het parochiebestuur het voornemen hebben om in de nabije 
toekomst drie van onze zeven kerken te sluiten. Dat zal een eerste stap zijn. De jaren daarna zullen wellicht nog meer kerken 
aan de eredienst moeten worden onttrokken. En het is niet ondenkbaar dat we uiteindelijk nog maar één kerk zullen hebben in 
onze parochie. Daarbij is het streven dat waar een kerk wordt gesloten er wel een ruimte beschikbaar zal zijn waar de 
parochianen van die kern kunnen blijven samenkomen. Om elkaar te ontmoeten, om samen koffie te drinken, om samen te 
vieren. Die ruimte zal geen gewijde ruimte zijn, en er zal niet elke zondag een viering zijn. Maar er kan wel de eucharistie 
worden gevierd, doordeweeks of bijvoorbeeld in verband met een uitvaart op het naastgelegen kerkhof. Welke drie kerken 
gesloten zullen worden, is nu nog niet besloten. Het pastorale team en het parochiebestuur hopen daar duidelijkheid over te 
kunnen geven tijdens een derde bijeenkomst met de pastoraatgroepen en beheercommissies in januari 2022. 6 oktober ’21 
werd dit bericht - uiteraard - niet met gejuich ontvangen, maar wel met begrip. Vanuit één van de parochiekernen kwam die 
avond de suggestie om direct over te gaan tot het sluiten van alle zeven kerken, en tot het bouwen van één nieuwe kerk voor de 
parochie. Op de vraag wie van de aanwezigen het daarmee eens was, gingen bijna alle handen omhoog. 
 

Verder werd per parochiekern met elkaar gesproken over de toekomst van onze parochie aan de hand van een aantal vragen. 
Dat leverde o.a. de volgende suggesties en opmerkingen op: Als er een kerk dicht gaat, kunnen we een busdienst inhuren. Iets 
van een vervoersdienst wordt belangrijk. Niet alleen via de nieuwsbrieven laten weten wat er gaat gebeuren. Er zal heel veel 
weerstand komen, het zal emotioneel zijn. Pastoraal zijn is belangrijk. Zorg voor een ontmoetingsplek waar parochianen bij 
elkaar kunnen komen, met een bekend gezicht. Pastoraatgroepen en bestaande werkgroepen (denk aan doopgroepen 
bijvoorbeeld) kunnen nu al gaan samenwerken. Belangrijk voor de parochianen dat er een vertrouwd gezicht is die iedereen 
welkom heet. Koren meer uitwisselen in andere kerken. Oecumene, meer samenwerken met andere kerken. Nazorg invoeren, 
veel praten met parochianen, begrip tonen. Gaan beginnen met huiskamervieringen. Zorg voor activiteiten die aantrekkelijk zijn. 
Focus op mensen en maak het aantrekkelijk voor de vrijwilligers. Focus op vernieuwing van de kerk. Gebruik een bestaande 
kapel als dagkerk of huiskamer. Een centrale plek, fysieke nabijheid is belangrijk. Maak multifunctioneel gebruik van de ruimte 
mogelijk. We hebben Palliam hard nodig voor kerkvernieuwing.  Truus Wüts, juridische zaken en communicatie 
 
 

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief iets vragen of opmerken? U kunt ons bereiken via 
secretariaat@parochiesintmaarten.nl 
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