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Verslag voorjaarsvergadering parochie St. Maarten d.d. 31 mei 2018 te Driebergen  
 
 
Aanwezig:  Het parochiebestuur, 2 leden van het pastoraal team Sint Maarten en 24 parochianen 

uit de verschillende geloofsgemeenschappen. 
 
 
1. Opening met bezinning 

Dhr. Verbon, dagvoorzitter, heet iedereen welkom. Pastoor Zemann leidt de vergadering in: De 
laatste jaren is in gelovig Nederland veel veranderd. Parochies zijn groter geworden, er zijn 
minder pastores, soms worden kerken gesloten en er zijn parochianen die het jammer vinden dat 
hun kinderen weinig met het geloof hebben. Pastoor Zemann geeft aan dat we positief moeten 
blijven en geloof moeten blijven hebben in onze geloofsgemeenschappen. Hij eindigt zijn 
inleiding met een gebed tot de Heilige Geest. 
 
 

2. Notulen van de vorige vergadering (voorjaarsvergadering) 
N.a.v. de notulen van de voorjaarsvergadering van vorig jaar, wordt gevraagd waarom er geen 
notulen zijn verspreid van de afgelopen najaarsvergadering, waarom hierover niets in De Mantel 
heeft gestaan en waarom parochianen hierbij niet aanwezig mogen zijn. Het parochiebestuur 
(PB) geeft aan dat besloten is dat de najaarsvergadering is voor parochiebestuur (PB), pastoraal 
team (PT), pastoraatsgroepen (PG) en Locatieraden (LR) en de voorjaarsvergadering open is voor 
iedereen. 
 
 

3. Van het parochiebestuur 
a) Financiën 

De afgelopen jaren zijn de tekorten verder teruggebracht, daar mogen we trots op zijn, maar 
er is nog steeds een stevig tekort. Het bisdom verwacht dat wij uiterlijk in 2020 een sluitende 
begroting kunnen overleggen, onze opbrengsten verhogen en kritisch kijken naar onze 
uitgaven. We staan een beetje onder curatele van het bisdom.  
Personeelskosten (pastores, dirigenten en kosten die vrijwilligers maken) zijn te hoog (46% 
van de begroting, wat normaal tussen de 30 en 35 % moet zijn). Een mogelijkheid is om koren 
samen te laten werken zodat er minder kosten zijn. 
Dat de opbrengsten onder parochianen in 2017 hoger liggen dan verwacht kan te maken 
hebben met de 5-jaar schenkingen die parochianen kunnen doen. 
 

b) Website en Mantel 
Het maken van het parochieblad kost veel geld en sommige locaties hebben problemen met 
het bezorgen (weinig vrijwilligers). Heeft het parochieblad, gezien de kosten en de 
bezorgproblemen, toekomst? Leersum heeft geen probleem met bezorgen: een deel wordt 
digitaal verstuurd.  
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Alternatieven: 
• Verspreiding: de Mantel uitsluitend verspreiden na de wekelijks vieringen? 
• Social media: door social media verandert alles razendsnel. Wat doen wij? 
• Website: een actuele website van Sint Maarten? 
• Sint Maarten app? 
• Periodieke nieuwsbrief in al onze kerken? 
• Enquête onder de lezers van De Mantel? 
Voorstel: Er komt een commissie (met vertegenwoordigers van alle locaties) om na te 
denken hoe we verder gaan met het parochieblad. Alle penningmeesters hebben al 
gediscussieerd over het parochieblad. Deze resultaten dient de commissie ook mee te 
nemen. Uit het overleg van de commissie kan o.a. komen dat er een enquête gehouden 
wordt onder de parochianen wat de toekomst is van het parochieblad.  
 

c) Inventarisatie onroerend goed 
Dhr. Melchiors, bestuurslid gebouwen, inventariseert op dit moment, samen met de lokale 
verantwoordelijken voor onroerend goed, de goederen (vaatwerk, liturgische artikelen, etc.) 
en contactpersonen (wie handelt bij calamiteiten) om zo een overzicht te hebben en het 
handelen te vergemakkelijken. Dit gebeurt a.d.h.v. een inventarisatielijst. De planning is dat 
deze inventarisatie in het 3e kwartaal van dit jaar gereed is.  
N.B: Risicovolle werkzaamheden mogen enkel en alleen door professionals worden 
uitgevoerd, niet door vrijwilligers. Parochies zijn hiervoor niet verzekerd en de collectieve 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering die het bisdom heeft afgesloten is niet toereikend in 
geval van blijvende invaliditeit. Alle vrijwilligers zullen hierover een brief ontvangen.  
 

d) Samenwerking St. Maarten- en St. Lucasparochie 

• Er is één pastoraal team voor beide parochies. Er bestaan nog 2 culturen maar het team 
groeit langzaam naar elkaar toe. 

• In het PB is er afscheid genomen van dhr. Fluitman, dhr. Winter en dhr. Kelder. Het PB 
zoekt nieuwe bestuursleden, een oproep hiervoor in het parochieblad heeft niets 
opgeleverd. Pastoor Zemann gaat nu persoonlijk mensen benaderen. 

• De samenwerking tussen de St. Maarten en St. Lucasparochie verloopt, na een wat 
stroeve start, steeds beter, vooral op financieel gebied. 

• Er is een bestuurscommissie (BC), bestaande uit de pastoor, de vicevoorzitters van beide 
parochies, de penningmeester van St. Lucas, de personeelsfunctionaris van Sint Maarten 
en kapelaan Donders. Laatstgenoemde heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft 
als doel om de samenwerking tussen beide parochies te versterken en het PT te 
ondersteunen.  

• In eerste instantie willen beide parochies alleen samenwerken en geen fusie. Binnenkort 
wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

• Er zijn nu 3 secretariaten: Zeist, Leusden en Achterveld (financieel). Er wordt gewerkt aan 
een gezamenlijk secretariaat. Rosella van den Hoeven is secretaresse van PT en maakt 
het liturgisch rooster. 

• Gedragscode pastoraat: Sinds het seksueel misbruik naar buiten kwam, is er een 
gedragscode opgesteld m.b.t. sociale en pastorale omgang in het pastoraat. Op de site 
van het bisdom is deze gedragscode te vinden. Op onze parochiesite dient een link 
daarnaar toe gemaakt te worden. 
 

e) Personele zaken 

• Automatisering: de verwachting is nog steeds dat wij vanaf 1 september overgaan naar 
een ander administratiesysteem (DocBase en Exact Online). 

• Vrijwilligers: zoek de samenwerking binnen de geloofsgemeenschap maar ook tussen de 
geloofsgemeenschappen. Dit verlicht de lasten en versterkt de binding. 
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• Het PB is klein en zoekt, ter verlichting van al het werk, een vicevoorzitter, secretaris, 
bestuurslid communicatie en (op termijn) een notulist(e). 

• Het gaat goed met pastoraal werker mevr. Spiljard. Ze werkt nu 50% en zal naar 
verwachting vanaf 1 september weer fulltime werken. 

• De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei van kracht. Dit 
vraagt een bewustwording (naar binnen en naar buiten) dat we geen info lekken. Aan 
leden van werkgroepen bijvoorbeeld dient formeel gevraagd te worden of we hun 
persoonsgegevens mogen delen met anderen. 
Wanneer er iemand een foto maakt en deze op Facebook plaatst zonder toestemming 
van degene die op de foto staat, dan zal degene die op de foto staat degene die het 
bericht geplaatst heeft moeten aanspreken. De parochie moet ook een functionaris 
hebben waar men terecht kan, deze spreekt vervolgens de dader aan. Als dader er niks 
aan doet, kan dit gemeld worden aan de politie. 
Het bisdom heeft praktische richtlijnen op www.rkkerk.nl. Informatie hierover staat ook   
onze website.  

 
 
4. Van het pastoraal team 

Het PT heeft een pastoraal beleidsplan gemaakt voor de jaren 2015-2018. Er komt geen nieuw 
beleidsplan, het maken ervan kost veel tijd en het huidige beleidsplan geeft nog steeds richting 
aan het handelen. Wel wordt er een visiestuk geschreven (1 A4). Net als voorgaande jaren zal er 
jaarlijks een werkplan worden opgesteld, waarin concrete activiteiten vermeld staan die het PT 
van plan is uit te voeren. Het werkplan is onderverdeeld is kerntaken, nabijheid en innovatief 
pastoraat. Het werkplan van 2017/2018 heeft het PT grotendeels kunnen uitvoeren.  
 
a) Kerntaken 

Kerntaken zijn taken die tenminste aanwezig moeten zijn, willen we geloofsgemeenschap 
zijn, zoals vieringen en sacramentenbediening. Het PT is hier verantwoordelijk voor, 
ondersteund door vrijwilligers.  
Op dit moment heeft elke geloofsgemeenschap, mede dankzij de ondersteuning door emeriti 
en parochiële voorgangers, voldoende vieringen. Het is de vraag hoe lang dit nog zo door kan 
gaan. 
Voor een groot aantal locaties zijn naar verhouding maar weinig pastores beschikbaar. 
Daarom centraliseert het team, waar mogelijk, de bediening van de sacramenten. Het aantal 
mensen dat gebruik maakt van de sacramenten is (drastisch) verminderd. 
 

b) Nabijheid 
Nabijheid gaat om de pastorale en diaconale zorg op het niveau van de geloofsgemeenschap. 
Verantwoordelijken hierin zijn de parochianen zelf o.l.v. de PG en ondersteund door het PT. 
Ook is oecumene en samenwerking met seculiere instanties van groot belang.  
Pastores zijn niet elke keer aanwezig bij vergaderingen van de PG, maar geven input tijdens 
de bijeenkomsten van de Kring van Pastoraatsgroepen (KvP). Voordelen: Het kost de 
pastores minder tijd, zaken kunnen effectief worden besproken en PG-en kunnen van elkaar 
leren. Nadeel: Contact tussen pastores en PG-en is minder nauw. Een goede communicatie is 
belangrijk.  
Het PT verzorgt toerusting aan vrijwilligers, zoals een cursus voor voorgangers bij uitvaarten, 
vorming van parochiële voorgangers en lectoren en inspiratiebijeenkomsten voor 
bezoekgroepen. 
 

c) Innovatief pastoraat 
Het PT probeert ook vernieuwende projecten/activiteiten aan te bieden om mensen te 
bereiken die weinig binding hebben met de kerk, zoals het kinderpaasspel, de familiedag, de 
cultuurdag en verschillende reizen. 



4 
 

Pauze met koffie en thee 
 
 

5. Discussie a.h.v. twee uitgekozen stellingen 
a) Mijn geloofsgemeenschap kan prima zelfstandig functioneren. 

De meningen zijn hierover verdeeld, de ene geloofsgemeenschap vindt van wel, de amdere 
van niet. Belangrijk is dat we verbinding zoeken in en tussen onze geloofsgemeenschappen, 
zodat we elkaar van hieruit sneller vinden en elkaar makkelijker kunnen helpen. We kunnen 
ook wat vaker bij elkaar naar de kerk gaan. Het kan zijn dat een geloofsgemeenschap niet 
goed zelfstandig kan functioneren, maar dat we dat als parochie samen wel kunnen. 

 
b) Ik zie de pastores voldoende. 

Iemand merkt op dat ze de pastores graag ziet, maar onvoldoende. Pastores zijn zichtbaar 
tijdens vieringen en blijven, indien mogelijk, koffiedrinken. Dit is wat gemakkelijker na 
vieringen op zaterdagavond, na doordeweekse vieringen en de zondagsvieringen van 11.00 
uur. Na vieringen die om 9.30 beginnen kunnen pastores niet blijven wanneer zij om 11.00 
uur ook nog elders voorgaan. Pastores zijn wel bereikbaar en staan klaar als er een beroep op 
hen gedaan wordt. 

 
 
6. Rondvraag 

• Waarom is op de begroting niet terug te zien is dat de kerk van Zeist in 2015 voor een aardig 
bedrag is opgeknapt? Dit dient wel op de begroting te staan.  
Is er een meerjarenplan begroot voor klein en groot onderhoud van de kerk? We moeten ons 
voorbereiden op dergelijke kosten. Ja, er zijn budgetten aangevraagd voor groot en klein 
onderhoud van de kerk. 

• Jongerenwerker: Er zijn problemen geweest met het bisdom over de verdeelsleutel van 
beide parochies, waardoor er vertraging is opgelopen, maar de jongerenwerker komt eraan. 

• Wanneer komt het PB met een kloppende begroting? In 2020. 

• Iemand merkt op dat het belangrijk is om mensen persoonlijk te benaderen voor de 
vacatures voor het PB. 

• Ook voor PG en LR is het moeilijk om leden te vinden. Het kan dan zijn dat PG en LR 
samengevoegd worden. Belangrijk is dat er aandacht blijft voor het kerkgebouw en voor het 
pastoraat. 

• Er wordt gevraagd of bij de beslissing om de kathedraal in Utrecht te sluiten de parochie 
geraadpleegd is? Het is een beslissing geweest van het parochiebestuur van de kathedraal 
vanwege geldtekort en niet van de bisschop. Er zijn pastores die samen een brief opgesteld 
hebben om sluiting tegen te gaan. Misschien kunnen pastores van Sint Maarten hun steun 
hieraan geven. 

 
 
7. Sluiting  

De dagvoorzitter sluit om 22.15 uur onder dankzegging de vergadering en opent de borrel.  
 


