Op weg naar een duurzame en zorgzame samenleving vanuit een katholiek perspectief

OP WEG NAAR EEN DUURZAME EN ZORGZAME SAMENLEVING VANUIT EEN KATHOLIEK PERSPECTIEF.

Rapportage van de initiatiefgroep St. Antonius Geloofsgemeenschap in Oosterhout aan het
Kerkbestuur van de Catharinaparochie namens de leden van die geloofsgemeenschap.
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INLEIDING.
Nadenken over de toekomst is antwoord geven op de vraag of de vitaliteit in de
komende jaren binnen de Antoniuskerk gegarandeerd kan worden en nagaan
aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om dat ontwikkelingsproces vol te kunnen blijven houden.
Nadenken betekent overwegen wat er in het verleden gebeurd is, wat vandaag
actueel is en wat onze dromen voor morgen zijn. Maar de dromen van vandaag
zijn heel anders als die van een aantal jaren geleden.
De tijd is veranderd: normen en waarden hebben een heel andere betekenis
gekregen. De samenleving is veel meer individueel geworden, de crisis heeft
veel sporen nagelaten, de voedselbank is een teken van de tijd, het kerkbezoek
neemt af en een kleinere geloofsgemeenschap vraagt een kleinere ruimte voor
samenkomst.
Toch moet je dromen: dat is de hoop voor de toekomst. Een toekomst die veel
veranderingen met zich mee zal brengen. Niet alleen voor de Antoniuskerk,
maar voor heel Oosterhout, voor zover dat nog katholiek is.
Onze droom is het handhaven van de Antoniuskerk voor de eredienst: een volwaardige plek in een wijk, die een zeer nauwe relatie met die kerk heeft en dat
al meer dan 100 jaar. En als die droom uitkomt, staan we nog maar aan het begin van vele veranderingen.
Na het besluit over het voortbestaan van de Antoniuskerk (in wat voor vorm
dan ook), zal er invulling aan dat besluit gegeven moeten worden. Dat hangt
ook samen met andere besluiten van het kerkbestuur en het bisdom. Als de
Antoniuskerk blijft, zal het verzorgingsgebied van die kerk veranderen. Daar
zullen we als "Antonianen" voor open moeten staan, samen met anderen daar
oplossingen voor bedenken en invoeren.
Dat bidbook is onze droom: wij hebben geprobeerd in vele gesprekken met
kerkbestuurders, pastores, gelovigen en vakdeskundigen een beeld te krijgen
hoe de toekomst er uit moet zien. In het kader van de totale besluitvorming
wordt dit bidbook aangeboden.
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0. LEESWIJZER.
Dit bidbook wordt namens de Antonius Geloofsgemeenschap in Oosterhout
door de initiatiegroep aangeboden aan het kerkbestuur van de Catharinaparochie. Het is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met leden van het kerkbestuur, de pastoor, de bisschop en medewerkers van het bisdom Breda, geledingen uit de Antoniuskerk en betrokkenen van binnen en buiten de parochiekerk.
Het bidbook is een samenvatting van de vele gesprekken, onderzoeken en
overlegsituaties met als doel het behoud van de Antoniuskerk voor vieringen
en samenkomsten, zowel gedurende de week als in het weekend.
De start van de initiatiefgroep was in juni 2013, nadat het kerkbestuur te kennen had gegeven op termijn de Antoniuskerk te willen gaan sluiten. De focus
van het kerkbestuur lag primair op de toekomst van de gebouwen en niet op
de bestaande geloofsgemeenschap.
De initiatiefgroep heeft als uitgangspunt genomen de geloofsgemeenschap
primair te stellen en de gebouwen daaraan ondergeschikt te laten zijn. In de
optiek van de initiatiefgroep zijn mensen namelijk belangrijker dan gebouwen.
De initiatiefgroep zal dan ook samen met de geloofsgemeenschap werken aan
een duurzame toekomst voor deze geloofsgemeenschap.
Dat de geloofsgemeenschap vitaal is, is in de afgelopen periode wel gebleken.
"Er ontstaat een probleem als een parochie geen eigen leven heeft en opgeslokt
en vernietigd wordt door een overkoepelende structuur. Een parochiegemeenschap leeft van het gevoel van saamhorigheid. De plaatselijke geloofsgemeenschap helpt ons om te zorgen voor onze broers en zussen. Zij zetten onze religieuze overtuiging om in daden".
Aldus een citaat van paus Franciscus, die telkens weer het belang benadrukt
van de plaatselijke geloofsgemeenschappen en vindt dat priesters bij de mensen moeten komen en niet omgekeerd.
De vitaliteit blijkt dan ook uit de grote mate van actiebereidheid en het streven
van de parochiegemeenschap van de Antoniuskerk om zo nodig een vereniging
op te richten, die hetzij in overleg met het kerkbestuur of anders zelfstandig wil
zorg dragen voor de instandhouding van de saamhorigheid en het geestelijk
leven van deze gemeenschap. "De kracht van deze geloofsgemeenschap is té
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groot, té kostbaar om die verloren te laten gaan." [Uit de preek van pastor Marion Corvers bij gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de parochie.]
Onder onze voorstellen liggen geen financiële scenario's Het is niet aan ons om
vergelijkingen tussen zeven parochiekernen te trekken. Dat is de taak van het
kerkbestuur en in overleg met hen hebben wij dan ook geen financiële modellen toegevoegd. Wel zijn wij van oordeel een aantal voorstellen aan het kerkbestuur voor te mogen leggen om het totale plan financieel haalbaar te laten
zijn. In een afzonderlijk hoofdstuk komen wij hier op terug.
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op een aantal zaken, dat van belang is bij de besluitvorming over het al dan niet open houden van de Antoniuskerk door de Bisschop van Breda. In die hoofdstukken wordt telkens één bepaald thema behandeld. De eerste hoofdstukken geven een beeld over de vitaliteit van de geloofsgemeenschap, nu en in de toekomst.
Vervolgens wordt ingegaan op een aantal mogelijke huisvestingsscenario's. Op
basis van een groot aantal argumenten wordt daarin een keuze gemaakt.
Ten slotte wordt in een risicoanalyse aangegeven waar de valkuilen in het besluitvormingsproces zitten.
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1. DE VITALITEIT.
2.1. DE SOCIAAL – CULTURELE COMPONENT.
In haar boek: "Een kerk voor de Voorhei" geeft historica Dr. Cock Gorisse [Signifikant 2007] een overzicht van 100 jaar geschiedenis van de Antoniusparochie
in Oosterhout. Het boek werd samengesteld in opdracht van het toenmalige
kerkbestuur van de parochie bij gelegenheid van dat jubileum in 2007.
In dat boek geeft Gorisse ook een beschrijving van de wijk de "Voorhei", de bakermat van de parochie, die in 1907 werd gesticht.
"Rond 1900 was er in de wijk nauwelijks een beleving van het katholieke geloof.
De wijk was een beruchte uithoek van de stad, bevolkt met arbeiders, neringdoenden en herbergiers, alsook met een onbetrouwbaar allegaartje van nietsnutten, landlopers en zigeuners die daar aan de bosrand in woonwagens kampeerden."
Deze korte maar heftige omschrijving is van Marinus de Jong, zelf geboren op
de Voorhei en later een bekend componist.
Er woonde een kleine, hechte gemeenschap: mensen die zich over het algemeen in grote armoede aan de rafelrand van de samenleving staande hielden
en een gesloten front vormden tegen buitenstaanders en het wettelijk gezag.
Die hechte gemeenschap bestaat nog steeds: de participatiesamenleving is al
jaren in woord en daad een bekend begrip op de Voorhei: iedereen kent iedereen, iedereen weet van elkaar, men deelt vreugde en verdriet en zet gezamenlijk de schouders eronder, als er iets moet gebeuren in de wijk.
Rond 1900 ontstond er vanuit het kerkbestuur van de St. Jan een ontwikkeling
om de Voorhei met een aantal aanpalende straten onder te brengen in een
nieuwe parochie. Die aanpalende straten waren nodig, omdat daar rijkere boeren woonden. De Voorhei zelf kon alleen geen kerk en bedienaren betalen.
De nieuwe parochie heeft voor de wijk veel goeds gebracht: in de loop van de
tijd werden er vanuit de parochie scholen en een wijkhuis gesticht en verenigingen opgericht. Het kerkbezoek nam zienderogen toe en allerlei religieuze
verenigingen zagen het daglicht. De vaandels van al die verenigingen hebben
bij het jubileum van de parochie in 2007 allemaal in de kerk gehangen en gaven
een goed beeld van het rijke verenigingsleven in die tijd.
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Het aantal actieve parochianen groeide en in het laatste kwart van de vorige
eeuw groeide ook het aantal vrijwilligers in de parochie gestaag. Op dit moment kent de Antoniuskerk het grootst aantal vrijwilligers van alle parochies in
Oosterhout. Daarnaast komt van alle katholieken 25 % uit de Antoniuskerk. Dat
geldt ook voor het aandeel van Kerkbalans.
De geschiedenis heeft geleerd dat de bewoners van de Voorhei niet gaan kerken in andere kerken in Oosterhout. De oprichting van de Nazarethkerk heeft
niet geleid tot het dalen van het kerkbezoek aan de Antonius, het verdwijnen
van diezelfde kerk heeft geen significante stijging van het aantal kerkbezoeken
opgeleverd. Wel is het zo dat mensen van de Voorhei die buiten de wijk gingen
wonen, bleven kerken in de Antoniuskerk. De culturele afstand tussen de Antoniuskerk en de andere kerken in Oosterhout is historisch en actueel zeer groot.
In peilingen en interviews van de initiatiefgroep onder de kerkbezoekers geeft
meer dan 80% van de ondervraagden aan bij sluiting van de Antoniuskerk en
het niet voorhanden hebben van een eigen plaats van samenkomst binnen de
wijk, liever te kiezen voor verzelfstandiging dan in een andere parochiekerk te
moeten gaan kerken. Zij zullen bij het niet voor handen hebben van een eigen
plaats afhaken en verloren gaan voor de Catharinaparochie en voor katholiek
Oosterhout. Vanuit de kerk hebben zij altijd geleerd hun eigen plan te moeten
trekken en dat zullen zijn na sluiting dan ook doen.
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2.2. DE KWALITEITSMONITOR.
Door het bisdom van Breda is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld om inzicht te
krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van een parochiekern. De monitor geeft
niet alleen inzicht in allerlei componenten, maar laat door zijn eenduidigheid
ook toe dat meerdere parochies met elkaar worden vergeleken.
Als initiatiefgroep willen wij alleen inzicht geven in de gegevens van de Antoniuskerk. Wij pretenderen niet in staat te zijn de vergelijking met andere parochiekernen te kunnen maken, zeker niet waar het de kwalitatieve component
betreft. Een andere belangrijke factor in de kwalitatieve vergelijking wordt gevormd door de diversiteit aan invulling van het begrip vitaliteit, zoals gebleken
tijdens bijeenkomsten van alle parochiekernen. In bijlage treft U het overzicht
aan van de cijfermatige gegevens, zoals verzameld door de coördinatoren van
de Antoniuskerk en aangeboden aan het kerkbestuur.
2.2.1. DE VIERINGEN
Ieder weekend is er in de Antoniuskerk een viering. Daarin wordt voorgegaan
door leden van het pastoraal team, emeriti en vrijwilligers met een pastorale
opleiding. Deze vieringen worden ondersteund door de vier koren, die de parochie rijk is: het gemengd koor, de Cantorij, Ortus en de Flierefluiters. In sommige gevallen wordt er een koor van buiten de parochiekern uitgenodigd om de
viering mee op te komen luisteren.
Naast de zondagsvieringen kent de parochiekern nog een aantal bijzondere vieringen:
Eens per twee jaar vindt in de kerk een bijzondere ziekenviering plaats, waarbij
zieken uit alle parochiekernen worden uitgenodigd deel te nemen. Een grote
groep vrijwilligers zet zich in om van deze dag voor de zieken een bijzondere te
maken. Deze viering wordt voorbereid in samenwerking met de Verrijzeniskerk
en een aantal particuliere organisaties.
De eerste-communie-vieringen in de Antoniuskerk trekken altijd heel veel belangstelling. Het aantal communicanten is zo groot, dat er meestal drie of vier
vieringen nodig zijn om alle communicanten en hun familie voldoende aandacht te kunnen geven en de inhoud van de viering ook goed overkomt. Een
werkgroep van vrijwilligers bereidt de vieringen samen met de communicanten
en hun ouders in een aantal bijeenkomsten voor. Het aantal aanmeldingen in
de Antoniuskerk is het grootste van heel Oosterhout.
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Op het feest van St. Antonius vindt er een speciale viering plaats, waarin het
Antoniusbrood wordt gezegend en uitgedeeld aan alle parochianen en wordt
door de aanwezigen in de kerk het brood gebracht naar hen die niet in staat
zijn de viering bij te wonen.
In de Goede Week vinden er een aantal drukbezochte speciale vieringen plaats,
zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Voor uitvaarten is een speciale groep vrijwilligers beschikbaar, die tijdens de
viering een specifieke rol vervullen. Een andere groep verzorgt de avondwake,
voorafgaand aan de uitvaart. Het Gemengd Koor verzorgt trouw de gezangen
tijdens een uitvaart.
Voor een passende aankleding van de vieringen verzorgt een groep de bloemversiering in de kerk.
Naast de voorbereiding van bovengenoemde vieringen zijn op afroep een aantal vrijwilligers actief bij de voorbereiding van doop- en vormselvieringen, de
huwelijksvoorbereiding en de catechese met volwassenen.
De dagkapel van de Antoniuskerk is iedere dag open voor gebed en het opsteken van een kaarsje. Daar wordt door veel passanten gebruik van gemaakt.
Ieder jaar vindt er rond de kerstdagen een kerstexpositie plaats, die door veel
parochianen en niet-parochianen wordt bezocht. Elk jaar heeft de expositie een
ander thema.
Tijdens de zomervakantie wordt de kerk opengesteld voor bezoek en rondleidingen. Mensen van binnen en buiten Oosterhout maken daar veel gebruik
van. De rondleidingen worden verzorgd door eigen vrijwilligers.
In vitrinekasten in de kerk is steeds een wisseltentoonstelling aanwezig over
kerkelijke thema's.
Bij het secretariaat is een groot aantal devotionalia te koop. Het secretariaat is
tevens het regionale verkooppunt voor de jaarlijkse Gerarduskalender. Ieder
jaar is daar weer behoorlijk vraag naar.
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2.2.2. DE DIACONALE AKTIVITEITEN.
Zowel in het parochiecentrum "de Vinder" als daarbuiten zijn mensen uit de
parochiekern actief op diaconaal gebied. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:
Er bestaat een bezoekdienst voor mensen die ziek zijn of hun huis niet kunnen
verlaten. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de mensen vier keer per jaar
bezocht worden voor een gesprek of een luisterend oor en indien gewenst zelfs
vaker.
De werkgroep rouwverwerking komt tien keer per jaar bijeen. Iedereen die
daar behoefte aan heeft wordt uitgenodigd om aan deze groep deel te nemen.
Er is altijd ruim voldoende belangstelling voor deze groep.
Vanuit de coördinatoren wordt de voorbereiding van de jaarlijkse vastenactie
ondersteund.
Een grote groep mensen van binnen en buiten de parochiekern maakt graag
gebruik van de mogelijkheden van het Inloophuis de Vinder. Drie morgens per
week kan men daar terecht voor een kopje koffie of een gesprek. Ook op zondagmiddag is het inloophuis open. Het inloophuis voorziet in een duidelijke behoefte.
Het inloophuis is één van de activiteiten, die vanuit de werkgroep diaconie is
opgezet. Zowel binnen de kern als op stedelijk niveau neemt de werkgroep
deel aan verschillende activiteiten.
Tot zover een overzicht van de activiteiten, die direct gerelateerd zijn aan vieringen en diaconie.
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2.3. DE PARTICIPATIE-COMPONENT.
De onderlinge behulpzaamheid, zoals die rond 1900 manifesteerde op de
Voorhei, heeft zich in de loop van de tijd geïnstitutionaliseerd. In het begin was
dat door allerlei Broederschappen, verenigingen en instituties als de St. Vincentiusvereniging.
Later werden die instellingen omgezet in vrijwilligersgroepen, die vaak een heel
belangrijke rol spelen in de kerk en de daarbij behorende samenleving.
Naast de vrijwilligersgroepen die al eerder zijn genoemd in het kader van vieringen en diaconie, dragen veel parochianen bij aan het goed functioneren van
de parochiekern:
Een groep gastvrouwen en –heren zorgt voor de dagelijkse bezetting van het
secretariaat in de Vinder en ontvangen de gasten voor de verschillende activiteiten. Daarnaast staan zij iedereen te woord, die met een vraag komt en zorgen voor een duidelijke verwijzing.
Gebouwen moeten onderhouden worden en schoon blijven. Een aantal vrijwilligers zorgt voor het klein onderhoud aan de kerk en de Vinder.
Daarnaast is een groep dames actief, die zich bezig houden met het poetsen
van al het zilver en koper, dat de parochiekern rijk is. Op hoogtijdagen glimt
alles. Dat geldt ook voor de interieurverzorgsters die de kerk en de Vinder
schoonhouden.
De parochiearchivaris zorgt dat het archief op orde is en de redactiecommissie
van Kerk op het Kruispunt zorgt iedere keer weer dat het parochieblad gevuld
is dat daarna door een grote groep bezorgers overal in de parochiekern wordt
bezorgd.
Tenslotte zijn er de kosters, de lectoren, de acolieten en de leden van de koren, die bij de voorbereiding van de vieringen een belangrijke rol spelen.
Al met al zijn ruim 200 mensen actief betrokken bij alles wat zich in en rond de
kerk afspeelt in ongeveer 450 vrijwilligerstaken. De dubbeltelling wordt veroorzaakt omdat mensen vaak nog een taak vervullen naast hun lidmaatschap van
bijvoorbeeld een koor. De bindende factor is het kerkgebouw en de Vinder,
waar alle activiteiten zich afspelen. In het totaal van alle kerkplekken in Oosterhout en de kerkdorpen vertegenwoordigt de Antonius de grootste vrijwilliSEPTEMBER 2014
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gersgroep van allemaal. Niet voor niets hechten de vele vrijwilligers van de Antonius aan een eigen ’Vrijwilligerdag’, juist omdat het hen een eigen plaats
geeft en eigenwaarde.
Dat de Antoniuskerk leeft bij de mensen, is wel duidelijk geworden toen de initiatiefgroep gestart is met haar werkzaamheden. In korte tijd waren meer dan
200 mensen ingeschreven bij de geloofsgemeenschap en waren er een kleine
honderd volgers op facebook. De eerste ledenraadpleging werd bijgewoond
door ruim honderd mensen, die tevoren met alle koren samen naar de eucharistieviering waren gekomen. In de kerk zaten toen driehonderd mensen.
Eenzelfde grote inzet heeft zich gemanifesteerd tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de parochie. De hele wijk was erbij betrokken en vele
vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt dat er een zeer uitgebreid feestprogramma gedurende het gehele weekend plaats kon vinden. Zowel de plechtige
eucharistieviering als de andere activiteiten werden heel druk bezocht.
Deze saamhorigheid dreigt verloren te gaan als er geen eigen identiteit en
plaats meer is in de wijk. Het wijkhuis is door de gemeente al gesloopt, dus de
kerk en het parochiehuis zijn voor de wijkbewoners nog het enige kerkenbare
punt.
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2.4. DE PASTORALE COMPONENT.
Hoewel de initiatiefgroep er zich van bewust is, dat de pastorale component
goeddeels tot de bevoegdheid van het pastoresteam behoort, is zij toch van
mening dat in deze rapportage aan een aantal zaken aandacht besteed moet
worden:
Allereerst is de initiatiefgroep van mening, dat meer aandacht besteed moet
worden aan de pastorale nabijheid. Terwijl de groep weet, dat het aantal beschikbare pastorale uren beperkt is, is zij van toch oordeel dat die nabijheid
zowel in het belang van het pastoresteam is, om zo meer signalen uit de kernen
op te vangen, maar ook voor de parochianen van de Antoniuskerk. Men gaat
niet naar "de Markt" met een pastoraal probleem: de afstand is dan veel te
groot, de drempel is te hoog. Nabijheid is hierbij van belang. Het gezicht van de
kern wordt niet alleen bepaald door vrijwilligers, maar ook door de nabijheid
van het pastorale team. De initiatiefgroep hoort dan ook veel klachten over de
onzichtbaarheid van leden van het pastorale team.
Vervolgens vraagt de initiatiegroep aandacht voor het pastoraat voor de doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn de kinderen [vervolgtraject communicanten], jongeren [vervolgtraject vormsel], ouders [beide vervolgtrajecten], ouderen en de groep tussen 30 en 50 jaar. Voor al die groepen moeten naar het
oordeel van de initiatiefgroep aangepaste programma's komen.
Tenslotte vraagt de groep speciale aandacht voor de communicatie over het
pastoraal plan en de uitvoering daarvan. Door slechte communicatie wordt de
afstand tussen kerkbestuur en geloofsgemeenschap steeds groter.
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2.5. DE FINANCIELE COMPONENT.
Bewoners van de Voorhei, of ze nu katholiek zijn of niet, gaan ervoor. Of het nu
gaat over de Ronde van de Molen, een rommelmarkt, een actie voor een goed
doel of de Antoniuskerk: iedereen zet er zijn of haar schouders onder.
Dat geldt ook voor de straat: nergens in Oosterhout wordt zo meegeleefd met
het wel en wee van een familie als op de Voorhei. Niet voor niets wordt tot op
de dag van vandaag, op de dag van overlijden om half zeven de klok van de
kerk geluid door een vrijwilliger om aan te geven dat er iemand is overleden.
Dat hechte heeft ook een keerzijde: sta je eenmaal op de zwarte lijst, dan kom
je er ook nooit meer van af! Dat geldt ook voor de kerk: vele bewoners van de
Voorhei, die zelf nooit meer in de kerk komen, betalen nog steeds hun parochiebijdrage voor " hun" kerk.
Als die kerk wegvalt, zal dat óók voor de parochiebijdrage gelden. Daarnaast
hebben de bewoners van de Voorhei in het verleden al regelmatig geldinzamelingen gehouden, met als doel de kerk bouwkundig in stand te houden. Een
duidelijk voorbeeld is het geld voor de restauratie van het orgel. Als dat geld
zomaar naar "de Markt" verdwijnt, zal de reactie duidelijk zijn.
De initiatiefgroep heeft meerdere malen aangegeven, dat de contributie voor
de Geloofsgemeenschap [eenmalig tien euro om de stichtingskosten te financieren] iets heel anders is dan de parochiebijdrage [actie Kerkbalans] voor de
Catharinaparochie.
Wij blijven dat ook benadrukken, hoewel we de reactie van menig parochiaan
[als ze de kerk willen sluiten, betaal ik ook niet meer] wel begrijpelijk vinden.
Bij het open houden van de Antoniuskerk en het aanpassen van het verzorgingsgebied van de kerk zal er dan ook een heel duidelijk communicatieplan
vanuit het kerkbestuur moeten komen om aan te tonen welke middelen voor
de Antoniuskerk worden ingezet en waarom.
De Antoniusparochie heeft in het verleden aangetoond financieel zich zelfstandig te kunnen bedruipen zonder hulp van buiten af. Ook was de parochie in
staat om bijdragen te leveren aan parochies, die met tekorten zaten.
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Er is dan ook duidelijk sprake van financiële vitaliteit in de parochiekern. Uiteraard zijn wij niet in staat om een vergelijking te trekken met andere parochiekernen, omdat de financiële gegevens van die kernen ons niet bekend zijn.
Daarom vragen wij het kerkbestuur om een eenduidig financieel overzicht dat
recht doet aan alle elementen van het besluitvormingsproces.
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3. EEN VISIE VOOR DE TOEKOMST.
Aangeven wat nu gebeurt binnen en buiten de muren van de Antoniuskerk en
de Vinder is één, het duiden van hoe in de toekomst het voortbestaan van de
Antoniuskerk kan worden gegarandeerd, is twee. Die toekomstvisie is mede
bepalend voor het beantwoorden van de vraag, welke kernen binnen de Catharinaparochie moeten blijven bestaan.
Al eerder werd aangegeven dat de participatiesamenleving al lang bestaat binnen de Antoniuskerk. De verandering in de leeftijdsopbouw van de parochianen en de vergrijzing vragen hierbij speciale aandacht. In termen van vitalisering: hoe kunnen wij vanuit een christelijk perspectief een bijdrage leveren aan
de samenleving en op welke terreinen kan dat?
Een aantal onderdelen in de visie van de initiatiefgroep heeft te maken met activiteiten in de sfeer van diaconie en caritas, andere onderdelen hebben te
maken met vieringen in de kerk, de boodschap die daar wordt uitgedragen en
de effecten die dat heeft op de samenleving. De sociale saamhorigheid is erg
sterk en dus ook een punt van aandacht.
Vieringen kunnen bijdragen aan betrokkenheid van de parochianen naar de
toekomst toe. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de voorbereiding van de eerste communie. Er dient een vervolgtraject ontwikkeld te worden om zowel de
kinderen als hun ouders bij de parochie betrokken te houden. Voor de kinderen
kan dat onder andere in de vorm van het koor "De Fierefluiters", dat regelmatig
liturgievieringen opluistert. Die vieringen zouden speciaal afgestemd moeten
worden op de kinderen, zoals dat nu ook al gebeurt met de gezinsvieringen. De
belangstelling daarvoor neemt steeds toe.
Ook voor het vormsel zou een dergelijke opzet gemaakt moeten worden. Een
voorbereidingstraject waarbij ook de school betrokken wordt in de vorm van
een lesprogramma over de wereldgodsdiensten en de rol van de godsdiensten
in de samenleving, kennis over de Bijbel, e.d. kunnen een belangrijke bijdrage
leveren tot de betrokkenheid van de vormelingen op langere termijn. Dit vergt
een samenwerkingsverband tussen scholen, pastoraat en de vrijwilligersgroep,
die samen met de vormelingen en hun ouders dit voorbereidt.
Een van de belangrijkste schakels tussen het kind zijn en ouder worden is het
jongvolwassenschap. Dit is een van de peilers waarop de toekomstige Rooms
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Katholieke kerk gedragen zal moeten worden. Belangrijk in het toekomstplan
van onze parochiekern is de oprichting en begeleiding van deze groep.
Dit plan dient naar ons oordeel met en door deze jongvolwassenen onder auspiciën van parochie en bisdom uitgevoerd te worden. Mogelijk kan Roosendaal
hier als voorbeeld gelden. Het plan moet een geheel eigentijds karakter krijgen,
waarbij de moderne communicatiemiddelen als sociale media en internet op
de voorgrond staan. Met behulp van deze media kunnen vanuit de jongvolwassenen ook bruggen worden geslagen naar de jeugd en de ouderen.
Al bij de opzet van de vormselvieringen dient aan deze ontwikkeling aandacht
te worden gegeven.
Vergrijzing van de parochiekern vraagt bijzondere aandacht. Naast speciale vieringen voor ouderen – eventueel in samenwerking met bejaardenhuizen – is
voor deze categorie vaak ondersteuning een belangrijke zaak: huisbezoek, autoritten verzorgen, boodschappen halen, klussendienst, loketfunctie naar instanties, e.d. tonen de interesse van de geloofsgemeenschap voor de ouderen.
In samenwerking met bv. de Katholieke Bond van Ouderen Oosterhout – stad
kan een aantal projecten worden opgezet.
Om vrijwilligers, die bij de uitvoering van al deze activiteiten betrokken zijn, zo
goed als mogelijk voor te bereiden op hun taak, moet een aanbod voor deskundigheidsbevordering worden gerealiseerd. Dit kan voor de kern alleen worden opgezet, maar net zo goed stedelijk worden aangepakt.
Vormen van samenwerking dienen nader te worden onderzocht. Met allerlei
instanties en groepen kunnen nieuwe projecten worden opgezet of bestaande
projecten verbeterd. Daarbij kan aan kerkelijke instanties gedacht worden, zoals de kloosters, de Protestante Gemeenschap Oosterhout, de Moskeeën in
Oosterhout, Caritas en Diaconie. Maar ook maatschappelijke instellingen als de
thuiszorg, wijkverpleging, Surplus en de activiteitencentra kunnen hierin een
belangrijke rol vervullen.
Als het aantal kerkplekken in Oosterhout-stad afneemt zal ook opnieuw naar
het zorggebied van een kerkplek gekeken moeten worden. Dat zou ook kunnen
leiden tot een verschuiving in de uitvoering van bepaalde activiteiten.
Dit vraagt van het kerkbestuur een bezinning op de vraag op welke wijze hier
zinvol vorm en inhoud aan kan worden gegeven, welke taakverdeling er tussen
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de pastores zal moeten komen, hoe de vrijwilligersorganisatie zal worden ingericht en waar de verschillende aandachtsgebieden liggen.
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4. GEBOUWENSCENARIO'S
Als iets geleid heeft tot veel commotie, dan zijn het wel de voorstellen over het
onttrekken van kerkgebouwen aan de eredienst. Bij de fusie tot Catharinaparochie stelde de projectgroep dat alle kerkgebouwen open zouden blijven, later
werd gesproken van sluiting van vijf van de zeven kerken en het herbestemmen
daarvan. De argumenten voor de keuzes – zij het een voorlopige – was niet
duidelijk en transparant. Dat betekende veel verzet in de kernen, met verschillende uitgangspunten.
Vanuit de Antonius Geloofsgemeenschap willen wij een aantal mogelijke scenario's beschrijven, al dan niet in relatie tot andere oplossingen. Na afronding van
die scenario's zullen wij met een eindvoorstel komen.
Vooraf willen wij een aantal uitgangspunten vaststellen, die bij de keuze van de
scenario's een rol zullen spelen:
 De uitgangspunten van het bisdom ten aanzien van het kettingbeding spelen een belangrijke rol, maar zijn voor de geloofsgemeenschap niet definitief
bepalend, omdat de huidige marktsituatie een dergelijke opstelling niet
meer toelaat. De doelstelling ervan als grondgedachte wordt wel onderschreven.
 De basiliek op de Markt dient onderdeel uit te maken van de keuzes. Bij
voorbaat vrijstellen van dit gebouw is niet geloofwaardig.
 Het geoormerkte geld van de voormalige parochies blijft geoormerkt geld
voor het onderhoud van het eigen gebouw.
 Alle pastorieën – ook die van de Markt – komen in aanmerking voor verkoop, voor zover dat nog van toepassing is.
 Bij elke voorgestelde oplossing dient een exploitatiemodel te worden toegevoegd om de continuïteit van de oplossing te kunnen waarborgen.
 Daar waar gebouwen kunnen worden overgedragen aan derden uit de eigen
kern, dient dit prioriteit te hebben.
 Bij besluitvorming over gebouwen dient ook het beleid van de gemeente
Oosterhout ten aanzien van kerkgebouwen te worden meegenomen,
evenals het besluit van de gemeenteraad van Oosterhout om geen toeSEPTEMBER 2014
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stemming te geven voor het slopen van de kerkgebouwen die de status van
gemeentelijk monument hebben.
 In het geval van de Antoniuskerk dient ook nog rekening gehouden te worden met de juridische en financiële gevolgen van de contracten, die onder
de verkoop van een gedeelte van de grond van de parochie liggen.

SEPTEMBER 2014

Pagina 19

Op weg naar een duurzame en zorgzame samenleving vanuit een katholiek perspectief

4.1 GEBOUWENSCENARIO'S ROND DE ANTONIUSKERK.
In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal opties. Aan het einde ervan trekken
we conclusies en geven we een aanbeveling.
Scenario 1.
In dit scenario wordt uitgegaan van de sloop van de huidige Antoniuskerk met
uitzondering van de toren. Achter de toren wordt een nieuwe kerkzaal ontwikkeld en wordt een bouwkundige verbinding gemaakt met de Vinder. In die
bouwkundige verbinding worden de activiteiten ondergebracht van de diaconie, inclusief voorzieningen voor daklozen, de administratie van de Catharinaparochie en de huisvesting van het pastorale team. De Vinder blijft zijn huidige
functie behouden [secretariaat, vergaderruimte, huiskamer, etc.], waarbij een
aantal ruimten multifunctioneel wordt gemaakt.
Scenario 2.
De Antoniuskerk blijft geheel beschikbaar voor de eredienst. Dient tevens als
overloop voor de St. Jan als het gaat om bv. begrafenissen. De Vinder wordt
aangepast dan wel uitgebreid voor de diaconale functie.
Scenario 3a
De Antoniuskerk wordt gedeeltelijk onttrokken aan de eredienst. Het achterste
gedeelte van het middenschip wordt verhuurd aan een derde partij. Er komt
een bouwkundige scheiding tussen het voorste en achterste gedeelte. De Vinder behoudt zijn huidige functie en wordt uitgebreid of aangepast voor diaconale en administratieve activiteiten.
Scenario 3b.
In plaats van verhuur aan derden wordt in het vrijkomende gedeelte met behulp van een doos-in-doosconstructie ruimte gecreëerd ten behoeve van de
administratie van de Catharinaparochie, de werkruimten van de pastores en
vergaderruimten. Door de doos-in-doos-contructie kunnen de aanvullende
werktuigbouwkundige voorzieningen beperkt van omvang zijn. Er komt een
verbinding tussen het kerkelijk gedeelte en de Vinder. In die verbinding kunnen
ook een aantal activiteiten uit het wensenpakket van de werkgroep Diaconie
worden ondergebracht.
Scenario 4.
SEPTEMBER 2014
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De kerk wordt onttrokken aan de eredienst, herbestemd, verkocht, verhuurd of
gesloopt. De Vinder wordt zodanig aangepast dat er vieringen kunnen plaatsvinden en de diaconale activiteiten vandaaruit uitgevoerd kunnen worden Dit is
eerder door de bisschop positief aangeduid als "het kruis op de Vinder", maar
dan alleen voor vieringen in de week.
Scenario 5.
De kerk en de Vinder worden gesloopt. De grond wordt verkocht aan een projectontwikkelaar die de grond gebruikt voor een nieuwe bestemming.
Voor elk van deze scenario's zijn indicatieve kostengroepen aan te wijzen. Hieronder zal een aantal genoemd worden en worden aangegeven op welk scenario die kosten van toepassing zijn:

kostensoort

scenario 1

sloopkosten

x

scenario 2

scenario 3a/b

restauratie fase
1

x

x

restauratie fase
2

x

x

aanpassen
verwarming
kerkgebouw

x

x

scenario 4

scenario 5

x

x

nieuwbouw
kerkelijk
en
administratief
en diaconaal
centrum

x

x

x

x

renovatie bestaand deel de
Vinder

x

x

x

x

herinrichting

x

x

x

x
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Toelichting: de Vinder is inmiddels 17 jaar oud. Ook indien de Vinder niet aangepast hoeft te worden, dient het dak en de verwarmingsinstallatie gerenoveerd te worden.
Toelichting: indien de kerk bouwkundig gesplitst wordt, dient er een nieuwe
verwarmingsinstallatie voor de afzonderlijke delen te komen. Andere voorzieningen zijn afhankelijk van de functie die in het achterste gedeelte komt.
Toelichting: sloopkosten in scenario 1 zijn hoger dan bij totale sloop, omdat er
voorzichtiger gesloopt moet worden om de aansluiting met de toren te houden en er geen grondopbrengsten tegenover staan.
Toelichting: afhankelijk van het scenario zal ook de omgeving heringericht
moeten worden. Door een ander aanbod van bezoekers ontstaat er meer behoefte aan parkeerplaatsen en fietsvoorzieningen.
Toelichting: in deze opstelling is geen rekening gehouden met extra kosten als
gevolg van een nieuwe gebruiksvergunning [eisen brandweer].
Tot zover het algemene beeld over de mogelijke scenario's. Er zijn natuurlijk
tussenoplossingen e.d. mogelijk, maar het gaat hier vooral over een beeld in
hoofdlijnen. De beoordeling van de scenario's zal dan ook in hoofdlijnen gebeuren, zonder in details te treden.
Van het kerkbestuur wordt verwacht dat zij een exploitatiemodel ontwikkeld,
aan de hand waarvan de scenario's getoetst kunnen worden.
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4.2. VERDERE UITWERKING SCENARIO
Bij de verdere discussie over de scenario's is het van belang het standpunt van
het bisdom over mogelijke oplossingen bij herbestemming in acht te nemen.
Daarbij speelt het kettingbeding van het bisdom een grote rol: het bisdom kent
een groot aantal regels, die de mogelijkheden voor herbestemming ernstig beperken. Daarnaast heeft het bisdom op opvatting dat [gedeelten van] het kerkgebouw nooit verhuurd moeten worden, omdat het bedrijfseconomisch risico
voor de parochie en het bisdom te groot is.
Het standpunt van de gemeente Oosterhout is – raadsbreed gedragen – dat het
gebouw moet blijven staan. Daarmee vervallen de sloopscenario's. Ook het
verhuurscenario 3a vervalt omdat het bisdom niet opteert voor verhuur.
Sloop is ook niet aan de orde op juridische gronden: er is een contract tussen
de Catharinaparochie en haar rechtsvoorganger enerzijds en een derde partij,
die sloop van de Antoniuskerk verbiedt. Daarnaast zijn dwangsommen in het
geding.
Het volledig in gebruik houden van de Antoniuskerk voor de eredienst is ook
geen haalbare kaart: een kleinere geloofsgemeenschap vraagt om een kleinere gebedsruimte.
Blijft over: het scenario met het inbouwpakket: een win-win situatie voor de
gehele Catharinaparochie, omdat alle huisvestingsproblemen kunnen worden
opgelost, een kleinere gebedsruimte wordt gecreëerd en door aanpassing van
de Vinder alle diaconale activiteiten van hier uit kunnen worden uitgevoerd.
In een bijlage staat een vlekkenplan ingetekend van ongeveer 180 m2 netto.
Door de doos in doos – constructie is het mogelijk hier 360 m2 netto van te
maken. Afhankelijk van het programma van eisen moet bekeken worden voor
welke variant eventueel gekozen kan worden. Technisch is het ook nog mogelijk vanuit de kerk een rechtstreekse verbinding met de Vinder te maken, waardoor nog meer ruimte verkregen kan worden.
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5. BESLUITVORMINGSPROCESSEN.

5.1. ALGEMEEN
Communicatie over besluitvormingsprocessen is heel belangrijk om draagvlak
voor de besluiten of te nemen besluiten te krijgen. Wat zijn de uitgangspunten
bij het opstarten van besluitvormingsprocessen, wat zijn de toetsingscriteria's,
wie worden er wanneer bij het proces betrokken, welke mogelijkheden voor
het indienen van bezwaren zijn er, hoe worden die bezwaren behandeld?
Uit de documenten, die tot nu toe zijn verschenen, ontstaat alleen een diffuus
beeld, zonder duidelijke motivatie en welke kant het nu uitmoet. Zeker in gevallen, waarbij ratio en emotie heel dicht bij elkaar liggen, is duidelijkheid van
groot belang. Anders lijdt het alleen maar tot grote verwarring, zonder respect
of aandacht voor de belangen van de parochiekernen.
De rol van de kerkgebouwen in de kerkdorpen valt onder een andere categorie
dan die in Oosterhout-stad. In een kerkdorp is een kerk niet alleen beeldbepalend, maar vaak ook het centrum van activiteiten. In de afwegingen over het
afstoten van kerkgebouwen zou voor de kerkdorpen een ander scenario kunnen gelden dan voor Oosterhout-stad.
Wat ook onduidelijkheid geeft is de rol die het kerkbestuur aan de St. Jansbasiliek toedicht. De St. Jan staat boven de wet en is op geen enkel manier in het
besluitvormingproces aan de orde. Ook de pastorie is geen vraagteken als het
aan het bisdom ligt: het duurste stukje Oosterhout staat niet ter discussie. Terwijl er toch voldoende mogelijkheden zijn om de exploitatie van de St. Jan te
verbeteren en zo de kosten te reduceren. In geen enkel document wordt daarover gerept. Het feit van basiliek zijn of rijksmonument is nog geen reden om
een dergelijk – vreselijk duur – gebouw niet aan de eredienst te onttrekken of
slechts gedeeltelijk een rol daarin te laten vervullen. Uit de jaaroverzichten
blijkt dat – in tegenstelling tot de Antoniuskerk – er ook geen adequate voorzieningen voor groot onderhoud zijn getroffen en men ervan uitgaat dat "Oosterhout" wel bij zal dragen in de kosten van de restauratie, wie of wat Oosterhout dan ook zou mogen zijn.
Men zou kunnen beginnen met na te gaan of een constructie zoals met de Grote Kerk in Breda niet tot de mogelijkheden behoort. Permanente expositieruimte in de zijbeuken (Gemeentelijk museum) en beschikbaarheid voor liturgie in
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het centrale gedeelte wanneer nodig. Daarmee zou door een andere beheersvorm de last aanzienlijk kunnen worden teruggebracht, zonder dat de gemiddelde parochiaan een extra aanslag tegemoet kan zien voor de te maken kosten. Immers, de toren is al van de gemeente.
Als het kerkbestuur in deze zin aandacht aan dit fenomeen zou besteden, zou
het fundamentele wantrouwen van de andere kernen ten opzichte van "de
Markt" misschien kunnen verminderen.
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5.2. DE MOGELIJKHEDEN VAN DE KERNEN.
Er is een aantal redenen, waarom een bisschop besluit tot het onttrekken van
een kerk aan de eredienst. In dit hoofdstuk wordt een aantal valide argumenten aangegeven, maar ook een aantal niet valide. Het besluit van de bisschop is
daardoor toetsbaar voor de kernen en zijn zij beter in staat om beargumenteerd tegen een dergelijk besluit bezwaar aan te tekenen.
5.2.1. HET ARGUMENT VAN DE FUSIE TOT ÉÉN PAROCHIE.
Bij een fusieproces van een aantal parochies tot één nieuwe parochie wordt
door de bisschop vaak het belang van het bisdom of de fusieparochie vooropgesteld. Dit algemeen argument brengt meestal veel commotie met zich mee,
omdat de afzonderlijke kernen zich op geen enkele manier in herkennen en
zich speelbal voelen van hogere machten.
Bij besluitvorming over de sluiting van een kerk mag een bisschop zijn argumenten alleen maar gebruiken ten opzichte van de specifieke situatie van die
parochiekern. Als er alleen maar sprake is van algemene argumenten, is zijn
besluit niet valide. Daar kan dan bezwaar tegen worden aangetekend.
5.2.2. HET ARGUMENT VAN HET ZIELENHEIL.
Naast het feit dat een algemeen argument niet valide is, is ook van belang of
het zielenheil van de parochianen geschaad wordt door het besluit van de bisschop om een kerk aan de eredienst te onttrekken. In eerdere hoofdstukken is
al aangegeven, dat dit argument voor de Antonius Geloofsgemeenschap van
groot belang is, omdat niet verwacht wordt, dat de gelovigen zich naar een andere kerk wenden voor het vieren van de liturgie en het deelnemen aan andere
activiteiten.
5.2.3. HET ARGUMENT VAN ONTTREKKEN AAN DE EREDIENST.
Er is en aantal redenen te noemen om een kerk aan de eredienst te onttrekken.
Een vaak gehoord argument hierbij is het gebrek aan financiële middelen om
een kerkgebouw in stand te houden. Dit argument geldt pas als duidelijk onderzocht is of er alternatieve financiële bronnen zijn aan te boren, iemand [een
parochiaan of meerdere parochianen samen] bereid is de kosten van het gebouw over te nemen met instandhouding van de functie of gedeeltelijke verhuur de exploitatie van het gebouw kan verbeteren. Ook hier geldt weer: het
geldt voor de individuele kern en niet voor het geheel.
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Andere argumenten in dit geval zijn:
- Het aantal kerken moet teruggebracht worden;
- De terugloop van het aantal parochianen;
- Het streven naar een uniforme parochie.
Al deze argumenten zijn afzonderlijk onvoldoende om een besluit tot sluiting te
rechtvaardigen.
Als de vroegere parochies levensvatbare kerkgemeenschappen zijn, kunnen die
wel blijven functioneren, maar ze worden dan niet in alle opzichten bediend
vanuit de centrale parochie en moeten onder meer zelf op zoek gaan naar
voorgangers. In zulke gevallen blijven de vroegere parochiekerken gehandhaafd.
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5.2.4. DE TE VOLGEN PROCEDURE.
Volgens de regels van het Vaticaan dient er voorafgaande aan de besluitvorming het volgende te gebeuren:
- De bisschop dient de betrokkenen, van wie de rechten geschaad kunnen
worden te horen. Vaak blijkt het standpunt van het kerkbestuur duidelijk
af te wijken van dat van de kernen.
- Het kerkbestuur dient voor de formele besluitvorming in overleg te treden met belanghebbenden en hiervan melding te maken in haar advies
richting bisdom.
- Voordat de Priesterraad een advies aan de bisschop uitbrengt, dient het
kerkbestuur alle relevante documenten, inclusief de argumenten voor of
tegen sluiting te overleggen Die argumenten moeten oprecht zijn.
- Het kerkbestuur dient ook de instemming te overleggen van degenen,
die legitieme rechten claimen op het gebouw.
- Het kerkbestuur en de priesterraad dienen geverifieerd te hebben dat
het zielenheil van de betrokkenen niet geschaad wordt.
Als naar het oordeel van een parochiekern niet voldaan is aan deze procedure
of een onderdeel daarvan, kan zij in bezwaar gaan bij de bisschop en vervolgens in beroep bij het Vaticaan.
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6. DE RISICOANALYSE
Belangrijk in het kader van de besluitvorming is het bepalen van de risico's in
het hele besluitvormingsproces en de gevolgen die dat kan hebben voor het
voorstel, dat naar het bisdom gaat. In dit hoofdstuk wordt een aantal risico's
beschreven.
6.1. DE FINANCIËLE SITUATIE.
Op dit moment is de financiële situatie van de Catharinaparochie niet duidelijk.
Er is een enorme achterstand in de financiële administratie weggewerkt, maar
de effecten ervan op de totale financiële situatie zijn nog niet duidelijk. Dat levert een groot aantal vragen op bij de afzonderlijke parochiekernen, en dus ook
bij de Antoniuskerk.
Van groot belang is daarom dat voordat er een uitspraak komt over de financiële situatie van de Catharinaparochie er eerst een accountantsonderzoek plaatsvindt over de jaarrekeningen vanaf 2009.
Een hele belangrijke vraag is of het geoormerkte geld bij de overdracht naar de
Catharinaparochie nog steeds als geoormerkt geld op de balans voorkomt of
dat het in de algemene middelen is verdwenen. Als dat laatste het geval is, is
dat in strijd met de voorschriften van het bisdom.
De volgende vraag is hoe groot het vermogen van de parochie is en waar dat
vermogen uit bestaat. Is het geoormerkte geld in het vermogen verwerkt of
niet? Als er vermogen is, hoe groot is dat dan en zitten daar nog andere bestemmingsreserves in?
Vraag is ook of er een middellange termijnprognose bestaat ten aanzien van
inkomsten en uitgaven van de Catharinaparochie en de gevolgen ervan voor de
begrotingen van de komende jaren.
Tenslotte: wat is het financieel rendement van het afstoten van een aantal gebouwen en waar kan dat geld aan worden besteed.
Het eerder aangegeven accountantsonderzoek kan in ieder geval een deel van
deze vragen beantwoorden.
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6.2. DE PASTORALE FORMATIE.
Van groot belang voor de revitalisering is de toekomstige formatie van het pastorale team van de Catharinaparochie. Al eerder werd aangegeven dat pastorale nabijheid voor de gelovigen van groot belang is. Hoewel een aantal zaken
door daartoe opgeleide vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd, is het van belang dat de pastorale formatie maximaal wordt ingezet voor het doel waarvoor
ze is aangesteld en dat allerlei "nevenactiviteiten" van bestuurlijke aard door
anderen worden uitgevoerd. In de toekomstige situatie is het van groot belang
voor de parochianen om een eerstaangewezen pastor of pastoor te hebben,
die laagdrempelig bereikbaar is.
Bij het herschikken van parochiegrenzen dient ook aandacht besteed te worden aan de wijzigingen die dat in het pastorale plan oplevert. Dat kan betekenen dat er een accentverlegging komt in de prioriteit van het pastoraal programma voor een bepaalde kern. De gevolgen daarvan moeten goed in beeld
worden gebracht.
6.3. HET [RE]VITALISERINGSPROCES.
Het [re]vitaliseringsproces is de drager van het toekomstplan. Dat vraagt om
voortdurend monitoren van dit proces, evaluatiemomenten en bijsturingprogramma's. Daarover dienen vooraf duidelijk afspraken gemaakt te worden
waar alle partijen zich aan moeten conformeren.
Het lijkt de initiatiefgroep verstandig dat een van de leden van het pastorale
team en een lid van het kerkbestuur zich hiermee specifiek bezig gaan houden.
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7. CONCLUSIES
7.1.1. De ledenvergadering van de Geloofsgemeenschap St. Antonius is van
oordeel, dat op basis van de hierboven aangegeven argumenten over de
vitaliteit van de geloofsgemeenschap het volledig onverantwoord is de
Antoniuskerk te onttrekken aan de eredienst.
7.1.2. De ledenvergadering is van oordeel dat een oplossing in de zin van "een
kruis op de Vinder" met een beperkte mogelijkheid voor door de weekse
vieringen geen recht doet aan het zielenheil van de parochianen, mede
door de enorme verwevenheid tussen de wijk en de kerk.
7.1.3. Een kleinere geloofsgemeenschap vraagt om een kleinere kerkruimte. In
de gebouwenscenario's is daarvoor een duidelijke keuze gemaakt via optie 3.b. Die biedt kansen voor zowel de Catharinaparochie als de Antoniuskerk.
7.1.4. De geloofsgemeenschap vraagt van het kerkbestuur een transparant besluitvormingsproces, dat toetsbaar is voor alle kernen van de Catharinaparochie. Over de besluitvorming dient vooraf een duidelijk communicatieproces opgesteld te zijn.
7.1.5. De geloofsgemeenschap is van oordeel dat zij zich niet bezig moet houden met de financiële kaders. Dat is de verantwoordelijkheid van het
kerkbestuur. Wel wil zij de garantie van volledig inzicht in de financiën
van de parochie: een kwart van de middelen worden door de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk opgebracht.
7.1.6. Bijlagen:
7.1.6.1.

vlekkenplan herinrichting Antoniuskerk.

7.1.6.2.

Gegevens kwaliteitsmonitor Antoniuskerk

7.1.6.3.

Enkele adviezen voor het kerkbestuur .
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Bijlage: gegevens uit de kwaliteitsmonitor.
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Bijlage: Enkele adviezen aan het kerkbestuur, opgetekend tijdens diverse bijeenkomsten in de Antoniuskern.
 Als de financiële nood zo hoog is, moet je je geloofwaardigheid als bestuur
verbeteren door eerst dure gebouwen af te stoten, zoals bijvoorbeeld de
pastorie op de Markt.
 De aktiviteiten voor het Thomasprogramma kun je net zo goed in de St. Jan
doen. De bezetting van de St. Jan wordt dan een stuk beter.
 Als je de pastorie op de Markt verkoopt, kun je de mensen die er nu werken
verplaatsen naar de St. Antoniuskerk. Dan winnen beide partijen erbij.
 Beseft het kerkbestuur wel dat de Antoniuskerk betaald is door de bewoners van de Voorhei en dat de daarop volgende grote onderhoudswerken,
de uitbreiding van de toren, de restauratie van het orgel, e.d. ook allemaal
door de eigen parochianen betaald zijn?
 Het kerkbestuur verwacht toch niet dat ik mijn vrouw laat begraven vanuit
de St. Jan. Dat zou nu al tot forse ruzie aanleiding geven!
 Zorg dat er een speciaal bestuurslid komt die zich alleen gaat bezighouden
met de vrijwilligers en het coachen ervan. Er zullen in de toekomst meer taken door vrijwilligers gedaan moeten worden.
 Regel de pastorale nabijheid goed. Dat is de basis voor de toekomst. Dat
geeft inspiratie en motivatie voor nieuwe aktiviteiten.
 Als het kerkbestuur ons serieus neemt, geeft ze ons een volledig inzicht in
de financiële situatie en de plannen daarbij. Wij hebben altijd een flink
spaarbankboekje gehad, maar weten nu niet waar dat geld is.
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