
 
 
Bijeenkomst Toekomstbeeld z. Titus Brandsma Parochie 
d.d. 8 september 2015 
 
Aanwezig:  
Bestuur zTB: H. ten Have (vz). T. Verlinden (vice vz.), L.Slangen (secr.), J. Sterk (geb.+ 
beheer) Bestuursleden MVR Bennekom en ca. 70 belangstellenden 
 
 
 
De voorzitter van de locatie heet het bestuur van de zTB-parochie en alle belangstellenden 
van harte welkom en geeft het woord aan de Thom Verlinden (TV) van de parochie, die het 
woord geeft aan H. ten Have  om de avond te openen..  
Het doel van deze bijeenkomst is een uiteenzetting te geven van het beleid t.a.v. de 
kerkgebouwen van de parochie. Volgens de de heer T. Verlinden (TV) maakt de parochie 
zich over Bennekom niet de meeste zorgen. Dit beleid gaat ook over de toekomst en daarom 
wil het bestuur ook aangeven welke richtingen in de toekomst mogelijk zijn. Hiervoor is naar 
een aantal criteria gekeken en die zijn weergegeven in bijgaande PowerPoint presentatie.  
 
Volgens het bisdom blijven er in de toekomst nog een 20-tal kerkgebouwen over. Dat is 
nogal een pessimistisch beeld. Ook wij ontkomen niet aan de kerksluitingen. Volgens het 
bisdom moet er één Eucharistisch centrum zijn waar elke week een Eucharistie gehouden 
wordt. Voor ons is dat  Wageningen. In de andere kerken kunnen ook andersoortige 
vieringen gehouden worden. Met een werkgroep (leden van parochiebestuur en 
locatieraadsleden is gekeken naar een plan voor de komende 5-10 jaar en een basisplan 
opgesteld voor de toekomst van de kerkgebouwen. Hierbij is naast de financiële situatie 
gekeken naar de centrale ligging/spreiding vitaliteit, kerkbezoek en vrijwilligersbeleid van de 
locaties. Momenteel hebben we nog 10 kerkgebouwen. Naast het Eucharistisch centrum 
blijven de kerkgebouwen in Ede en Veenendaal als co-centra gehandhaafd.  
De nevenkerken zijn Rhenen, Oosterbeek en Renkum. De afbouwlocaties zijn Lunteren, 
Doorwerth en Heelsum. Bennekom zweeft tussen Co-centra en Nevenkerken. 
De afbouwlocaties geven zelf ook aan dat het in de toekomst niet meer haalbaar is. De 
financiële situatie van de parochie is nu nog redelijk. We moeten eigenlijk reserveren voor 
onderhoud, maar dat is nu niet mogelijk. Bennekom doet het naar verhouding goed, haalt in 
verhouding met het aantal parochianen de hoogste kerkbijdrage op. Ook bij de 
leeftijdsopbouw van de betalende leden zit Bennekom niet slecht. Helaas neemt ook in 
Bennekom de vergrijzing toe. Het bestuur wil een werkgroep formeren die nadenkt over: 
”Hoe kunnen we nog bestaan over 25 jaar” 
 
Opmerkingen en vragen belangstellenden  
Opmerking/vraag: De nieuwe werkgroep zou eigenlijk als opdracht mee moeten krijgen: 
“Hoe verder met de lokale gemeenschap”. Het kerkgebouw kan dan wel gesloten worden, 
maar de gemeenschap blijft. Zij zouden bijv. de mogelijkheid kunnen krijgen om in een ander 
lokaal kerkgebouw te kerken. Worden dergelijke activiteiten door het bestuur gefaciliteerd?  
Antwoord: Als de locatie activiteiten ontwikkelt wordt door het bestuur bekeken of dit 
ondersteund kan worden. 
 
Opmerking/vraag: 
Kunnen we het onze kerk ook gebruiken voor andere geloofsgemeenschappen of niet 
kerkelijk activiteiten? 



Antwoord. De symbolische waarde van het gebouw moet bewaard blijven. Activiteiten 
moeten ook aan bepaalde normen voldoen. Als je het kerkgebouw voor veel activiteiten 
gebruikt krijg je ook te maken met een andere belasting en regelgeving.  
 
Opmerking/vraag: 
Eigenlijk zou de opzet voor deze avonden niet moeten zijn “Samen bouwen aan de zTB”, 
maar “Het  vitaal houden van de geloofsgemeenschappen”. In de brief is veel in strijd met 
deze vitaliteit. Bijv. het afbouwen van de lokale koren. Wegsaneren van de dirigenten in de 
locaties. Geen zondagsvieringen meer.  
Antwoord: Daarom wisselen we de titusvieringen af, zodat in alle locaties een keer zo’n 
viering gehouden wordt. Volgens Henri zijn daar in het begin ook twijfels over geweest, want 
de gemeenschappen kunnen niet aan hun lot worden overgelaten. Daarom zijn de Titus 
vieringen afwisselend op de locaties. 
 
Opmerking/vraag: 
Zijn er al cijfers bekend over het verschuiven van samenwerking van de diverse locaties? 
De verschuiving bij bepaalde zaken is volgens vragensteller uit nood geboren, daarom wil ze 
toch graag cijfers zien. 
Antwoord: De cijfers zijn nu niet bij de hand, maar daar kan naar gekeken worden. 
 
 
Opmerking/vraag: 
De katholieken zijn niet sterk in het profileren. We hebben het alleen maar over het sluiten 
van kerken. Dit is geen opbouw. De jongeren die hier geboren en getogen zijn, gaan niet 
naar andere gebouwen, daarom is het van belang om in de locaties te werken aan opbouw 
en activiteiten voor jongeren.  
 
Opmerking/vraag: 
Er is vanavond al veel positiefs gezegd over de locatie Bennekom. In Bennekom zijn de 
financiën op orde. Dus kunnen we gaan investeren. Bijv. Het HemelWater Afvoerproject.  
Dit project is helaas afgewezen door het bestuur, maar levert een forse besparing op, dus 
waarom niet bouwen.  
Antwoord: We moeten serieus in gesprek wat we gaan doen. Het plan is nu negatief 
beoordeeld, omdat we bezig zijn met sluiting van kerken. Als de tijd daar is gaan we ermee 
aan de slag.  
 
Opmerking/vraag: 
Helaas is er nog steeds geen goedkeuring voor het  zaaltje, terwijl wij zelf het geld hebben. 
We hopen tenminste dat dit geld niet aan andere locaties besteed wordt. Waarom geen 
actie? 
Antwoord:  Het bisdom moet het besluit geven. Eind van deze maand gaan we in overleg 
met het bisdom om diverse zaken af te timmeren.  
 
De locatievoorzitter bedankt de heren voor de toelichting op het toekomstbeeld van de ZTB 
en dankt alle aanwezigen voor de belangstelling en sluit de bijeenkomst. 
 
 


