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Toekomstbeeld Z. Titus Brandsma

Aanleiding

Voorzieningenniveau niet langer handhaven door:

- afnemend aantal parochianen en vrijwilligers

- vergrijzing en 

- beperkte pastorale capaciteit

Daarom toekomstbestendig beleidsplan incl. 

gebouwenplan noodzakelijk



Toekomstbeeld Z. Titus Brandsma

Beleidsplan 

• Op advies van werkgroep (leden parochiebestuur en 

locatieraadsleden)

• Input voor plan voor komende 5-10 jaar. 

• Basis voor aangescherpt gebouwenplan



Z. Titus Brandsma Parochie

• fusieparochie van 11 parochies

• nu nog 10 kerkgebouwen

• 1 pastoor, 2 pastoraal werkers



Toekomstverwachtingen kerk

Twee uitersten

• Optimistisch/hoopvol - hoop op nieuw leven door

creatief pastoraal handelen of cultuuromslag in 

geloven

• Pessimistisch/realistisch  - extrapolatie van de 

huidige neergang

Rekening houden met beide uitersten



• Parochie onderdeel bisdom        voor christelijk 

gemeenschapsleven alle katholieken bepaald gebied

• Karakteristiek = territoriale gebondenheid

• Impliceert spreiding kerkgebouwen binnen parochie

• Nabij maar binnen wat pastoraal en financieel 

haalbaar is

Kenmerken parochie/gebouwen



Vitaliteit van een gemeenschap

• Wat is vitaal? Krasse oudere, lusteloze jongere?

• Jongere generatie = de toekomst      basis voor 

(toekomstige) vitaliteit

• Basisbetekenis = katholieke verbondenheid vanuit dorp 

naar kerk

• Basis = jeugd (doopsel, 1e Communie, Vormsel) kan 

blijven plaatsvinden bij aanwezigheid kinderen en 

jongeren (gezinnen)

• Geestelijk = veel activiteiten (liturgisch, diaconaal en 

catechetisch)



Differentiatie uiterste scenario’s

• Reëel rekening houden met zowel pessimistisch als 

optimistischer scenario

• Hoop op hernieuwde belangstelling voor geloof en kerk 

(meerdere plaatsen vieren) 

• Wel binnen pastorale capaciteit en financiële 

mogelijkheden

• Nu al actief aansturen naar één overblijvend kerkgebouw 

wordt selffulfilling prophecy. Niets doen is echter geen 

optie meer



Differentiatie uiterste scenario’s

Daarom differentiatie gebaseerd op:

• verwachte vitaliteit gemeenschappen

• geografische ligging en 

• kerkbezoek

Differentiatie bepaalt prioritering van de pastorale 

bediening en op- of afbouw bepaalde locaties



Differentiatiemodel
Karakteristieken Pastorale bediening

1

Euch.

centrum

• centrale ligging/spreiding, 

goed bereikbaar

• goed vrijwilligerskader

• relatief hoog kerkbezoek 

ook jongere generatie

Optimale pastorale bediening

• Iedere zondag eucharistie

• alle kerntaken aanwezig 

(liturgie diaconie catechese 

gemeenschapsopbouw)

2

Co-centra

• idem als 1

• ligging hoeft niet centraal 

te zijn

• idem als 1 indien haalbaar 

en niet ten koste van 1

• ook andersoortige vieringen 

mogelijk op zondag

3

Neven-

kerken

• redelijk kerkbezoek (>50)

• nog vitaliteit -op zijn minst 

verborgen- aanwezig 

(activiteiten en kerkbezoek)

• pastorale kerntaken worden 

vervuld (draagvlak binnen 

gemeenschap)

• dus niet alles

4

Afbouw-

locaties

• kerkbezoek beperkt (<50), 

ook bij speciale activiteiten

• Weinig/geen vrijwilligers

• geen/nauwelijks contact 

jongere generatie

• Geen actieve ondersteuning 

team (alleen bevorderen 

samengaan locaties)

• Liturgievieringen op 

laagfrequente basis



Waarom nu?

• Financieel nu nog redelijk?

– Begroting lijkt sluitend, maar deels schijn

– Er is vermogen, maar we zijn niet rijk….

– Krimp in toekomst onvermijdelijk

• Pastoraal nauwelijks meer te behappen

• Nu nog mensen, middelen en energie



Bennekom in getallen

21% van de betalende huishoudens ouder dan 80 jr

(= 10% van de parochianen!)

1%

41%

37%

21%

Aantal betalende huishoudens naar leeftijd

< 35 jr

35 - 64 jr

65 - 80 jr

> 80 jr

Aantal parochianen 1.355 

Aantal ingeschreven huishoudens 784    

Aantal betalende huishoudens (%) 42%

Aantal kerkgangers per viering 110    



1.

Eucharistisch

Centrum

2.

Co-centra

3.

Nevenkerken

4.

Afbouw-

locaties
Lunteren Doorwerth Heelsum

Wageningen

Ede Veenendaal

Bennekom

Typering van locaties

Rhenen RenkumOosterbeek
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Toekomstige spreiding



Kerk is afbouwlocatie (categorie 4)

Consequenties aanloop

• Beperkte zondagsvieringen, begrafenissen en 

huwelijksvieringen

• Geen reservering/uitgaven voor groot onderhoud 

• Geen verbouwingen meer

• Inspanningen om draagvlak te krijgen en zorgdragen  

harmonieuze opbouw van nieuwe geloofsgemeenschap



Kerk gesloten? (categorie 4)

Gevolgen

• geen vieringen meer  

• geen onderhoud gebouw

• verdere opbouw harmonisatie nieuwe gemeenschap

• geen kerkgebouw, wel noodzaak ontmoetingsplek voor 

overgangsfase (regelmatig terugkerende lokale 

activiteiten zolang als de behoefte bestaat en bij 

voldoende belangstelling)

• locatie organiseert zelf activiteiten, bestuur faciliteert

• ontmoetingsplek = geen nieuwe kerk!



Planning?

• opstellen werkplan i.o.m. locatieraad en pastoraatsgroep

• hoorzitting parochianen (najaar 2015)

• start procedure onttrekking aan eredienst (eind 2015)

• verwachte sluiting eind 2016/begin 2017

• E.e.a. in overleg met locaties



Tot slot

• Dit heeft gevolgen voor ons allen (ook gemeenschappen 

waar het gebouw open blijft)

• Het sluiten van een kerkgebouw wil niet zeggen dat er 

geen parochianen meer wonen

• Zij hoeven niet aan te sluiten: ‘Kom maar bij ons’

• Samen bouwen aan zTB-parochie


