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IN DE STEIGERS  

De komende maanden zijn belangrijk voor de vorming 

van de nieuwe parochie. Drie belangrijke steunpilaren 

van de parochie staan nu in de steigers:  

- Pastoraal beleid: het pastoraal team werkt daaraan en 

maakt daarbij gebruik van de aanbevelingen van de 

Utrechtse stadssynode. 

- Gebouwen beleid: hoe komen we tot een goed beleid 

voor onze gebouwen voor de hele parochie. 

- Financieel beleid: hoe zorgen we voor een degelijk 

financieel beleid waarmee we een gezonde toekomst 

kunnen realiseren. 

De tweede werkconferentie, gehouden op 30 maart, 

over gebouwen en financiën leverde bouwstenen voor 

beide onderwerpen. Daarover meer in deze 

nieuwsbrief.  

 

 



 

 

  

   

 

KERKBIJDRAGEN EN VERHUUR VAN GEBOUWEN  

De opkomst tijdens de tweede werkconferentie over financiën en gebouwen was 

wederom groot. Het is zeer waardevol om met zovelen en vanuit verschillende 

geloofsgemeenschappen constructief met elkaar in gesprek te kunnen gaan. 

Tijdens de avond werd eerst ingegaan op twee vragen van de eerste 

werkconferentie over kerkbijdragen en de verhuur van ruimtes.  

Op grond van de cijfers van de afgelopen jaren constateren we dat kerkbijdragen 

te lijden hebben van het sluiten van kerken. Dat is geen verrassing, maar het 

betekent dat het niet realistisch is te verwachten dat we in de krimpfase waar nu in 

zitten, onze inkomsten uit kerkbijdragen flink kunnen verhogen. Op peil houden of 

een kleine groei is al een hele opgave.  

Ten aanzien van de verhuur van ruimtes (kerkgebouw, parochiecentrum) is de 

analyse dat het verhuren van kerkgebouwen zijn grenzen heeft vanwege het 

gewijde karakter van het gebouw. Bovendien vergt actieve verhuur om inkomsten 

te verhogen ook in investeringen om het gebouw aantrekkelijker te maken en in 

marketing om de ruimte onder de aandacht te brengen van potentiële gebruikers. 

Bovendien moet het beheer dan ook professioneler, hetgeen ook extra kosten met 

zich mee brengt. Extra verhuur is een optie, die echter heel zorgvuldig per locatie 

uitgewerkt moet worden. Dan nog is het niet realistisch te verwachten dat daarmee 

ons financiële probleem opgelost kan worden. Daarvoor is het gat te groot.  

 

  

 

 

 

SCENARIO VOOR BEGROTING 

Inmiddels wordt er op verzoek van de stuurgroep gewerkt aan  een scenario voor 

de begroting van 2020. Daarin verwerken we de financiële gevolgen van het 

samengaan. Wat betekent het vormen van één secretariaat voor de begroting? En 

één parochieblad?   

In de scenario's wordt ook in kaart gebracht wat de gevolgen van het sluiten van 

kerkgebouwen betekent voor de kosten (onroerend goed) maar ook voor de 

inkomsten (kerkbijdragen, collecten). We proberen een zo reëel mogelijk beeld te 

krijgen van de financiële situatie in 2020 en van de verschillende keuzen die we 

daarbij kunnen maken.  

 

 



 

 

 

TOEKOMST VAN KERKGEBOUWEN  

Tijdens de tweede werkconferentie hebben we verder 

gesproken over de toekomst van onze gebouwen. Daarbij 

hebben we gekeken naar de criteria die we zouden moeten 

toepassen bij het besluit om gebouwen te behouden of af te 

stoten. Het gesprek leverde een paar belangrijke 

aandachtspunten op voor de besturen:  

- kijk naar de toekomst (10 jaar), niet naar het nu en niet naar 

het verleden: wat hebben we in de toekomst nodig aan centrale 

kerkgebouwen en aan plekken in de wijk waar we kunnen 

samenkomen? Ontwikkel een visie die vertrekt van wat op 

termijn nodig is en kijk dan hoe je daar kunt komen.  

- kijk naar de omgeving. We moeten ons als kerk focussen op 

wat we voor de stad en de wijken kunnen betekenen. De blik 

moet niet naar binnen, maar naar buiten gericht zijn.  

- kijk naar het vraagstuk van gebouwen als een business case: 

wees reëel in wat we financieel kunnen opbrengen en 

onderhouden.  

- voor elk kerkgebouw zou je de volgende beslisboom kunnen 

volgen: is dit de centrale kerk die we over tien jaar nog 

gebruiken? Zo niet, is het dan een kerk die we ten behoeve van 

de gemeenschap in de wijk kostendekkend kunnen exploiteren? 

Zo niet, hoe zorgen we dat we de kerk goed verkopen? En als 

dat moet gebeuren, wat is het alternatief voor de 

geloofsgemeenschap in die wijk? 

De stuurgroep gaat nu aan de slag met het ontwikkelen van een 

gebouwenplan. De besturen dragen de verantwoordelijkheid om 

daarover te besluiten en dat besluit te bespreken met de 

parochianen.  

  

 



 

                 

                 

                 

 

COMMUNICATIE 

De stuurgroep heeft het eindrapport van de werkgroep 

communicatie besproken. Dat rapport is mede tot stand 

gekomen op basis van de werkconferentie communicatie in 

januari, waaraan de verschillende geloofsgemeenschappen 

deelnamen. De belangrijkste aanbevelingen van de 

werkgroep:  

- zorg voor één parochieblad voor de hele parochie. 

 

- ontwikkel één digitaal platform voor de verschillende digitale 

communicatievormen. 

 

- zorg voor een wekelijkse digitale nieuwsbrief vanuit het 

pastoraal team en centraal secretariaat. 

 

- laat elke gemeenschap zijn eigen (wekelijks, 2-wekelijks) 

mededelingenblad samenstellen op basis ven een door 

iedereen te gebruiken format. Het moet zowel digitaal als 

gedrukt te verspreiden zijn.    

 

- stel een medewerker/ster aan voor de communicatie. Op die 

manier kan kwaliteit en continuïteit in de communicatie 

gerealiseerd worden.  

De stuurgroep heeft ingestemd met deze aanbevelingen en 

het startschot gegeven voor de voorbereiding hiervan. Onder 

leiding van Adeline Riesselman zal een groep (beoogde 

redactie) gaan werken aan de voorbereiding van het 

parochieblad.  

 

Onder leiding van René Grotenhuis zal een groepje werken 

aan een digitaal platform. De besturen zullen zich in mei 

buigen over de stand van zaken. Het is de bedoeling dat het 

nieuwe parochieblad na de zomer van start gaat.  

 

 



 

    

    

  

  

  

 

SECRETARIAAT 

De voorbereidingen van het gezamenlijk secretariaat gaan intussen verder:  

- we zijn bezig met het contracteren van een ict-bureau dat zorg gaat dragen 

voor het onderhoud van ons ict systeem, voor updates van programma's, voor 

beveiliging en voor het oplossen van storingen. 

- het bisdom voorziet met ingang van 2018 een volledig vernieuwde versie van 

navision. Dat systeem gebruiken we voor de registratie van parochianen en 

voor de boekhouding. Het zal vanaf 2018 ook gebruikt kunnen worden om 

digitale mailingen aan parochianen te kunnen doen. Daarmee wordt de basis 

voor de digitale communicatie aanzienlijk verbeterd.   

-we praten met twee leveranciers van kaarsen, miswijn en hosties om te zien of 

we door gezamenlijke inkoop kosten kunnen besparen. Harde voorwaarde is 

dat geloofsgemeenschappen zelf kunnen blijven bestellen.  

- we ontwikkelen een systeem voor het archief: wat bewaren we hoelang? Wat 

bewaren we zelf, wat dragen we over aan het Utrechts archief dat al heeft laten 

weten parochie-archieven uit Utrecht te willen bewaren.  

We richten ons op het inrichten aan centraal secretariaat na de zomer.  

 

 

 

  

  

 

 

PLANNING KOMENDE MAANDEN 

De stuurgroep bespreekt half mei de eerste versies van het pastoraal plan, het 

gebouwenplan en het begrotingsscenario voor 2020. Daarna zal de stuurgroep 

daarover een advies formuleren voor de besturen.  

Eind mei komen de besturen bij elkaar om dat advies van de stuurgroep te 

bespreken.  

Na de zomer willen we starten met het nieuwe parochieblad, mede ook omdat 

de continuïteit van het parochieblad in de Ludgerus niet meer verzekerd is.  

In het najaar willen we ook starten met het gezamenlijke parochiesecretariaat.  

 

 

Stuurgroep samengaan parochies Utrecht  



projectleiding: René Grotenhuis  

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.  
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