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10-6-2014 Gebouwencommissie 



AGENDA 
 

 20:00 uur Welkom en Inleiding. 
 

 20:05 uur Algemene, fusie en bestuur 

   gerelateerde zaken.  Stan Bosman 
 
 20:10 uur Pastorale overwegingen.  Katrien v.d. Wiele  

  
 20:35 uur Financiële, onderhoud en subsidie 
   gerelateerde zaken.  Hans v.d. Zijden / 
   Gebruikt model.   Jack Beckers 

 
 20:50 uur PAUZE 

 
 21:00 uur Vragen en suggesties.  Allen 

 
 22:00 uur Sluiting. 
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Terugblik 

 1995  KASKI rapport. 

   Kerkbezoek gedaald, 21% in 1984 tot 11% in 1994, (2011 < 4% !) 

   Draagkracht neemt verder af 

   Meer samenwerking parochies OZVl nodig 

   Stop met kaasschaaf / maak duidelijke keuzes 

   Besteed financiën voornamelijk aan mensen i.p.v. aan stenen 

   Sluit 5 van de 14 kerken. 

 2000  Oprichting Interparochiële Vereninging  OZVl. 

   - Eén Pastoraal Team 

   - Nadruk op werken in Clusterverband. 

 2009  Vaststelling  Werkgroep Gebouwen: 

   Lasten voor gebouwen 36% hoger dan draagkracht. 

 01-2012 Fusie tot één parochie H. Maria Sterre der Zee. 

   Fusiedocument, hoofdstukken: Pastoraat, Bestuur,  
  Financiën, Personeel, Onroerende zaken. 

 03-2012 Oprichting huidige Gebouwencommissie. 

   Eén lid per cluster + vertegenwoordiger DB. 
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Gevolgde route 

 Maart 2012 Oprichting permanente commissie gebouwen,  
  volgens fusiebesluit van Januari 2012. 

 Mei 2012 Gesprek met vertegenwoordigers Elisabeth Parochie  
  kanaalzone 

 2de H 2012 Opstellen communicatieplan en ontwikkeling  
  /toetsing Vitaliteitsmodel 

 4de Kw 2012 Gesprekken met sommige PKC’s over acute   
  investeringen voor groot onderhoud 

 28 jan 2013 Presentatie Communicatieplan en Vitaliteitsmodel  
  aan het bestuur H.MSdZ 

 04 mar 2013 Goedkeuring aanpak door het bestuur H.MSdZ  

 25 mar 2013 Presentatie van onze plannen en aanpak aan  
  geïnteresseerde / betrokken parochianen 

 2de Kw 2013 Eerste invulronde Vitaliteitsmodel door de PKC’s 

 2de Kw 2013 0-meting d.m.v. vragenlijsten uit het Paasnummer  
  Kerkkoerier  
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Gevolgde route (vervolg) 

 3de Kw 2013 Laatste invulronde Vitaliteitsmodel door de PKC’s 

 2de H 2013 Gespreksronde over de ontvangen gegevens met  
  alle afzonderlijke PKC’s 

 In  2013 Verschillende gesprekken met wethouders, raadsleden of 
  betrokken ambtenaren van de gemeente Hulst /Terneuzen 

 Eind 2013 2de meting d.m.v. vragenlijsten uit het Kerstnummer  
  Kerkkoerier 

 30 jan 2014 Gesprek met de Overkoepelende Wijk- en Dorpsraden 

 26 feb 2014 Toetsingsgesprek met de bisdomleiding over de  
  gevolgde route en het vervolgtraject op het besluit 

 Begin maart Verzoek aan het Pastorale Team voor de pastorale 2014
  onderbouwing van het advies 

 8 apr 2014 Afstemming van het advies met het Pastorale Team 

 22 apr 2014 Presentatie gezamenlijk advies aan het bestuur van  
  de parochie H.MSdZ 

 26-27 april Kanselmededeling en Persbericht 

 

 10-6-2014 Gebouwencommissie 



Uitgebrachte Advies 
 

• Gebaseerd op: -Spiritualiteit parochiekern 
                            -Financiële situatie kern mbt duurzaam  

    onderhoud en bijdrage aan parochie 
                            -Randvoorwaarden, zoals beschikbaarheid  

    priesters, vrijwilligers 
 

• Advies komt van de Gebouwencommissie én van het Pastorale 
Team. 

 

• Alle verzamelde gegevens zijn per parochiekern samengevat en 
aan de kern overhandigd,inclusief specifieke aanbevelingen. 
Bestuursleden hebben alle data. Geen algemene verspreiding       
vanwege vertrouwelijkheid bepaalde gegevens.  

 

• Het bestuur heeft zich nog geen definitief  
 oordeel gevormd. 
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Volgende Stappen 
 

• Er zijn al vele schriftelijke reacties binnengekomen met 
vragen; zie lijst bij ingang 

 

• Niet alles kan al volledig beantwoord worden, maar 
vanavond worden sommige zaken toegelicht 

 

• Alle opmerkingen en suggesties zullen worden 
meegewogen, ook die van vandaag 

 

• Men kan nog één week schriftelijk reageren! 
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Volgende Stappen (vervolg) 
 

• Er komt nog een gespreksronde met alle pkc’s die dat 
willen of waarvan het bestuur vindt dat het nodig is, 

 

• Antwoord op alle vragen volgt in principe via de pkc, 
 

• Het definitieve advies van het bestuur aan het bisdom 
wordt over de vakantieperiode getild, 

 

• De bisschop neemt de uiteindelijke beslissing. 
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