
Schematisch verzicht van de vragen m.b.t. kerksluiting en transitie gebouwen  
 
Schematisch overzicht van de vragen van de locaties n.a.v. het besluit ‘kerksluiting’ 

 Vraag Antwoord 

A Besluit als zodanig  

1 Wat is de reden voor sluiting van de kerken? Kan dit 
onderbouwd worden met cijfers?  

Het pastoraal-liturgisch gebruik is gering tot zeer gering. Dit kan onderbouwd worden met 
cijfers. Per gemeenschap zijn die beschikbaar. 
Het in stand houden van de organisatie rond het gebouw en de meestal slecht bezochte 
weekendliturgie kost veel tijd, energie en geld. Het is niet motiverend voor vrijwilligers en 
heeft geen aantrekkingskracht op jongeren of nieuwkomers. 

2 Waarom is voor Zevenaar gekozen als het 
Eucharistisch Centrum?  

De bisschop heeft dat besloten, eerst in 2011 voor de toenmalige parochie Sint Willibrordus; 
in 2018 opnieuw, na de fusie. Zevenaar kent in de praktijk verreweg de meeste kerkgangers. 

3 Waarom moeten de kerken dicht; kan de pastorale 
zorg niet meer geleverd worden?  

Het pastoraal-liturgisch gebruik is te gering. Dit staat los van de capaciteit om pastorale zorg 
te kunnen verlenen. 

4 Zijn er geen andere mogelijkheden of alternatieven?  Er zijn vast andere modellen denkbaar om de parochie vorm te geven. We zitten echter vast 
aan het beleid van het bisdom dat concentratie van de zondagsviering in een Eucharistisch 
Centrum voorschrijft. Daarnaast gaat het pastoraal beleidsplan er, op basis van de stand van 
zaken, ook van uit dat de parochie aan één kerkgebouw meer dan genoeg heeft voor haar 
pastoraal-liturgische activiteiten.  
Kleine geloofsgemeenschappen, zoals we ze voor ogen hebben in het kader van ‘lokaal 
geloven’ kunnen in andere, en veelal kleinere ruimtes, terecht voor bijeenkomsten en 
activiteiten. 

5 Werkt concentratie in één kerk?  Het beeld van elders is wisselend, maar er zijn een paar goede of betrekkelijk goede 
voorbeelden. 

6 Wat wordt onder een actieve en bestendige 
presentie verstaan? Wat wil de parochie?  

Het pastoraal beleidsplan zet in op een Eucharistisch Centrum, waar velen zich thuis voelen 
en waar aantrekkingskracht van uit gaat. Een EC, dat in die zin ook een centrale 
ontmoetingsplek is. Daarnaast zouden er in de dorpen gemeenschappen kunnen zijn die het 
geloof ter plekke handen en voeten geven en herkenbaar zijn als gelovige christelijke 
gemeenschappen. 
 
 



7 Als er veel uitvaarten zijn, kan een kerk dan 
openblijven? 

Als er bijzonder veel uitvaarten zouden zijn, dan zou dat bijdragen aan een goed en veelvuldig 
pastoraal-liturgisch gebruik en dan zou overwogen kunnen worden, de kerk open te houden. 
Er is echter geen enkele kerk waar echt veel uitvaarten zijn. De tendens is, integendeel, dat 
het aantal afneemt (zie het overzicht van deelname aan de sacramenten in uw locatie). 

8 Realiseert het bestuur zich de speciale betekenis en 
status van ons kerkgebouw? Bijvoorbeeld als 
voormalig bedevaartsoord?  

Van alle kerken moet gezegd worden dat ze speciale betekenis hebben voor de mensen in de 
dorpen. Dat maakt het proces pijnlijk.  
 

9 Eerder is gezegd dat er voorlopig geen financiële 
reden was voor sluiting. Hoe komt het dat dat nu 
wel is?  

De belangrijkste reden voor sluiting is pastoraal-liturgisch. Deze reden wordt overtuigend 
ondersteund door het exploitatietekort. Het vorige parochiebestuur heeft overigens ook 
steeds aangegeven dat het open houden van de kerken af zou hangen van het feitelijk 
gebruik! 

10 Waarop is het besluit om Herwen te sluiten en 
Lobith open te laten gebaseerd. Herwen ligt 
centraler. 

Het gemiddeld aantal bezoekers in een weekendviering is een belangrijk criterium. V.w.b. de 
centrale ligging: uiteindelijk is er één centrale kerk (in Zevenaar). Vanuit Pannerden ligt die 
niet heel veel verder weg dan die van Herwen. 

11 Waarom moet onze kerk dicht: de financiën zijn toch 
in orde, er komen toch veel mensen naar de 
activiteiten?  

Er komen (veel) te weinig mensen naar de activiteiten waar een kerk voor bedoeld is. 

12 Het besluit presenteren zonder financiële gegevens 
wekt onrust.  

De exploitatiecijfers zijn openbaar en helder. 

13 Waarom worden in de ene parochie geen en in de 
andere wel rijksmonumenten gesloten?  

Ook rijksmonumenten kunnen gewoon aan de eredienst worden onttrokken. Er is geen reden 
om dat niet te doen, als dat nodig of nuttig is. 

14 Wat is de toekomstvisie van de kerkleiding/het 
bisdom? Past het besluit om kerken te sluiten hier 
in?  

Het bisdom mikt onder meer op concentratie. Het besluit past perfect hierbij. 

 

  



 Vraag Antwoord 

B Procedure sluiting en onttrekking aan de eredienst  

1 Is het een besluit of een voorgenomen besluit?  
Wie verzoekt tot onttrekking?  

Het besluit van het bestuur om de bisschop te vragen de kerken aan de eredienst te 
onttrekken staat vast. Wanneer alle stappen conform de eisen van het bisdom zijn 
doorlopen, neemt de bisschop het besluit tot feitelijke onttrekking. 

2 Waarom is er over de sluiting niet overlegd met 
parochianen?  

Het bestuur neemt de beslissing in eerste instantie op basis van het pastoraal beleidsplan. 
Het protocol schrijft verder voor dat het bestuur dan haar parochianen dient te informeren 
over de plannen ( zie stap 2 protocol bisdom).  

3 Wanneer worden de dossiers per locatie verstuurd?  Deels wordt materiaal vooraf aan de gesprekken in september gestuurd. Deels wordt het 
materiaal tijdens het gesprek beschikbaar gesteld. Sommige gegevens worden beschikbaar 
gesteld zodra het nodig is in verband met de herbestemming. Het uiteindelijke dossier op 
basis waarvan de bisschop de beslissing neemt, is pas volledig na de hoorzitting. 

4 Wordt het canoniek recht gevolgd? Wordt de 
priesterraad gehoord? Zijn de notulen van de 
priesterraad openbaar? 

De procedure die gehanteerd wordt is geheel conform de door het Aartsbisdom vastgestelde 
regels, dus helemaal volgens het kerkelijk recht: de priesterraad zal gehoord worden, 
alvorens de bisschop een besluit neemt (= stap 5 procedure Bisdom). 
Of de notulen van de priesterraad openbaar zijn, moet nagevraagd worden door het bestuur. 

5 Wat houdt ‘sluiting’ in?  Met sluiten bedoelen we: sluiten voor de reguliere weekendviering.  

6 Wanneer wordt de kerk gesloten? Kan het eerder?  Dat zal zijn per 1-1-2021. Op verzoek van de pastorale raad zou dit tijdstip vervroegd kunnen 
worden. 

7 Wanneer zijn de open informatieavonden? 
Hoe worden die georganiseerd?  

Het bestuur wil graag in oktober de informatieavonden houden voor de gemeenschappen 
waar de kerk gesloten wordt. 
Voor de andere gemeenschappen kan het later. Bestuur neemt initiatief, maar wil tijd en 
plaats wel graag afstemmen met de locatieraden. 

8 Wanneer zijn de hoorzittingen?  
 

Het bestuur wil graag in november de hoorzittingen houden voor de gemeenschappen waar 
de kerk gesloten wordt. Omdat meerdere locaties aangegeven hebben dat het te snel is, 
zullen de hoorzittingen in januari of februari plaatsvinden. Bestuur neemt initiatief en 
organiseert, maar wil tijd en plaats wel graag afstemmen met de locatieraden. 
 

9 Hoe verhoudt zich het recht op bezwaar en het 
houden van hoorzittingen? 
 

De inhoud van de hoorzittingen wordt nauwkeurig genotuleerd en gaat deel uitmaken vaan 
het dossier op basis waarvan de bisschop het besluit neemt. 
Vervolgens kan tegen het besluit van de bisschop bezwaar worden gemaakt. 

10 Heeft het zin bezwaar te maken?  Bij de argumentatie zal zwaar wegen of de sluiting van een kerk mensen hun geloofsleven 
onmogelijk of te moeilijk maakt. 



11 Hoe kun je bezwaar maken? Na het besluit van de bisschop is er (beperkte) tijd om schriftelijk bij het bisdom bezwaar te 
maken. Daarna is er nog een mogelijkheid om in Rome bezwaar te maken. (Die procedure 
houdt het voortzetten van het traject van herbestemming overigens niet tegen.) 

12 Wie is na de sluiting verantwoordelijk?  Tot het moment van verkoop is het parochiebestuur verantwoordelijk. Na de verkoop is de 
nieuwe eigenaar verantwoordelijk. 

13 Wanneer wordt de kerk aan de eredienst 
onttrokken?  Kan het eerder?  

De kerk wordt officieel aan de eredienst onttrokken als overdracht aan een nieuwe eigenaar 
helemaal vast staat. Eerder gebeurt dit niet.  

14 Wanneer wordt een kerk die gesloten wordt, 
verkocht? Wie verkoopt? Aan wie?  

Het is de bedoeling dat alle te sluiten kerken van eigenaar veranderen. Dus: verkocht 
worden. De parochie is de verkopende partij. In principe wordt met alle in koop 
geïnteresseerde partijen gepraat. Welke de partij ook is, waarmee gepraat wordt over de 
toekomstige bestemming, we praten altijd over verkoop. Daarbij gaat het parochiebestuur 
niet over één nacht ijs. We weten dus niet wanneer een kerk verkocht wordt. Vervolgens 
geldt, grof gezegd: het moment van verkoop is ongeveer het moment van onttrekking aan de 
eredienst. 

15  Wie heeft wat in eigendom?  De parochie is eigenaar van alle gebouwen, kerkhoven (met een uitzondering voor een deel 
van Groessen) , inventaris, gronden, gelden, en wat op en aan de kerk zit, tenzij anders 
beschreven. 

16 Waar ligt de regie en de begeleiding van de hele 
operatie? Wordt er niet samengewerkt met 
deskundigen?  

Bij het parochiebestuur ligt de regie. Het bisdom dient voor grotere financiële transacties 
toestemming te geven. Als het nodig is, kan het bestuur tijdelijk ondersteuning ‘inhuren’ van 
derden. Dhr. Ruud Huisman is aangetrokken als adviseur van het bestuur. 

17 Wie zijn de gesprekspartners van het bestuur? 
Wil en kan het bestuur (snel!) met de dorpsraad 
spreken of (mogelijke) medegebruikers van de 
gebouwen?  

Het bestuur wil (desgewenst snel) met andere partners dan de locatieraad spreken, maar wel 
met medeweten en liefst volledige instemming en deelname van de locatieraad. Idealiter zijn 
er twee vertegenwoordigers van de locatieraad aanwezig bij het gesprek. 
 

18 Zijn er partijen die rechten kunnen doen gelden op 
het kerkgebouw of bijbehorende gebouwen?  

Het parochiebestuur is de enige eigenaar van de kerken. Mochten er mensen zijn die 
vermoeden/denken recht te hebben op het kerkgebouw dan wil het parochiebestuur z.s.m. 
met hen in contact komen. Voor zover nu bekend, zijn er geen rechthebbenden dan het 
parochiebestuur.    

19 Sommige kerken zijn monumenten. Wat bepaalt 
Monumentenzorg t.a.v. onderhoud en 
vervreemding?  

Er is sprake van een aantal rijksmonumenten of anderszins monumentale gebouwen. Dit 
betekent niet dat ze niet verkocht kunnen worden. De rechten en plichten gaan over op de 
nieuwe eigenaar. 

20  Welke eisen stelt het bisdom bij vervreemding?  E.e.a. is na te lezen op de website van de parochie. 



21 Is er een overzicht van de gevolgen van de sluiting 
van de kerk voor de verenigingen? En is er een 
overzicht van de gevolgen van mogelijke sluiting van 
de opbaaraula en het parochiecentrum? 

Daar is, voor zover het het feitelijk gebruik betreft, goed zicht op. Sluiting is ingrijpend, maar 
niet onoverkomelijk en biedt zelfs kansen om lokaal geloven meer eigentijds en authentiek 
vorm te geven. 

22 Is er een draaiboek t.a.v. de vervreemding met 
verplichtingen en voorwaarden, waaraan voldaan 
moet worden?  

Het bestuur houdt zich aan de richtlijnen van het bisdom. Die staan op de website. Het 
bestuur zal bij de gesprekken die het voert met evt. kopers zich steeds ervan vergewissen 
correct te handelen. 

23 Is er een werkplan ‘transitie’?  Dat zal deel uitmaken van het dossier dat aan de orde is bij de hoorzitting. 

24 Is er een wenselijk scenario voor het 
parochiebestuur v.w.b. behoud van de kerk voor het 
dorp en het behoud van wat monumentaal en 
historisch waardevol is.  

Voor (Rijks)monumenten is sloop in principe geen scenario, dat door het bestuur wordt 
nagestreefd. 

25 Kan het bestuur een lokale brainstorming over het 
gebruik en de bestemming van de kerk begeleiden?  

Afhankelijk van de situatie wil het bestuur een lokale brainstorming wel begeleiden. 

26 Heeft het bestuur al met de gemeenten gesproken?  Er is enig informeel contact. Na de gesprekken met de locatieraden en de informatieavonden 
voor de parochianen zal het bestuur formeel contact zoeken. 

27 Gesprekken bestuur-locaties zijn één op één. Hoe 
wordt transparantie gewaarborgd? Zijn verslagen 
openbaar?  

Het parochiebestuur moet iedere locatie/gemeenschap informeren over de plannen (zie stap 
3 procedure bisdom). Alle verslagen (bestuur-locatie) zijn openbaar voor de 
vrijwilligers/parochianen van die betreffende locatie.  Wil iemand de verslagen van een 
locatie, zijnde niet de eigen locatie, inzien, dan is dat mogelijk mits met toestemming van 
deze locatie. Die overweging dient men lokaal ook te maken wanneer iemand uit een andere 
gemeenschap inzage wil in verslagen. Bestuur gaat niet zelf alle verslagen van alle locaties 
verspreiden onder niet-belanghebbenden.      

28 Komt de informatie in het parochieblad?  Voor zover mogelijk komt de belangrijkste informatie in het parochieblad. Voor actuele 
berichtgeving (aankondigingen) zal ook de website en de nieuwsbrief worden ingezet, 
alsmede de pers (kerkberichten) en de mededelingen in de kerken. 
Grote brokken informatie, voor zover openbaar, komen op de website. 
Indien wenselijk of nodig kan er per locatie nog gesproken worden over extra vormen van 
communicatie. 

 
  



 Vraag Antwoord 

C Consequenties van sluiting en onttrekking voor 
gebruik 

 

1 Welke zijn de bijzondere vieringen die na 1-1-21 
door kunnen gaan tot het moment van onttrekken 
aan de eredienst  

Avondwakjes, uitvaarten, kermis/schuttersvieringen, huwelijken en huwelijksjubilea, en 
andere vieringen (bij voorkeur door parochianen) bij bijzondere gelegenheden (Allerzielen, 
Martinusfeest, Dodenherdenking), niet zijnde reguliere weekendvieringen.  

2 Wat kunnen vrijwilligers nog na de sluiting?  Kan de 
voorgangersgroep nog doorgaan met speciale 
vieringen? Is er voor speciale vieringen nog 
ondersteuning mogelijk vanuit het pastoraat team?  

Bij de sluiting vervalt mogelijk het meeste werk voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de 
reguliere weekendvieringen. Voor alle anderen geldt dat het werk door kan gaan. Waar er 
een voorgangersgroep is, kan die, in ieder geval tot aan de onttrekking aan de eredienst,  
doorgaan met bijzondere vieringen. Tot de onttrekking aan de eredienst kunnen leden van 
het pastoraal team hier ook in voorgaan. Voor meer experimentele vieringen of eenvoudige 
gebedsvieringen leent de kerk zich overigens vaak minder dan een zaaltje  in het 
parochiecentrum. 

3 Wat kan er na de sluiting aan buitenkerkelijke 
activiteiten?  

Tot het onttrekken aan de eredienst blijft het gebouw een kerk. Er kunnen dus niet meer 
(buitenkerkelijke) of minder activiteiten plaatsvinden dan eerder. Wat er gebeuren kan na 
onttrekking aan de eredienst hangt natuurlijk vooral af van de nieuwe eigenaar. 

4 Wat kan er liturgisch nog in de kerk na het 
onttrekken aan de eredienst?  

Of de geloofsgemeenschap gebruik kan maken van de ruimte voor bijeenkomsten , hangt af 
van de nieuwe eigenaar. Voor de meeste liturgievieringen, zoals we die nu kennen is dan, 
vanwege kerkelijke regelgeving, geen ruimte meer. Pastores zijn bovendien niet (meer) 
geoorloofd voor te gaan in een kerk die onttrokken is aan de goddelijke eredienst (voor 
uitzonderingen zie brief bisdom 25-6-2019).   

5 Blijven oecumenische diensten mogelijk?  Tot aan de onttrekking blijven oecumenische vieringen (gebedsdiensten; met in principe 
voorgangers uit de eigen gemeenschap) mogelijk. Oecumenische vieringen in Lathum vallen 
sowieso buiten het besluit.   

6 Kunnen er na de onttrekking aan de eredienst nog 
uitvaarten plaatsvinden in de kerk? En Woord- en 
Communiediensten?  

Na onttrekking aan de eredienst kan geen liturgieviering meer plaatsvinden, zoals we die nu 
kennen, waarbij sacramenten of sacramentaliën in het geding zijn. Dus geen 
Communiediensten. Afhankelijk van de toestemming van de nieuwe eigenaar kunnen 
mogelijk eenvoudige avondwakes door parochianen worden gehouden. 

7 Kan de klok nog geluid worden na overlijden van 
iemand?  

Dat hangt van de nieuwe eigenaar af. 

8 Houdt onttrekking aan de eredienst ook in dat er 
geen gebedsdiensten in het parochiecentrum 
gehouden kunnen worden? 

Onttrekking aan de eredienst betreft het kerkgebouw. Het parochiecentrum is nooit gewijd 
voor de eredienst. Hier kunnen dus evt. gebedsdiensten plaatsvinden. 



9 Kunnen kosten voor bijzondere vieringen na 1-1-
2021 gewoon gedeclareerd worden 

Ja.  

10 Hoe gaat het met de processie? Blijft het recht op 
processie in stand? Ondersteunt/stuurt de parochie 
de processie nog?  

De processie kan, mogelijk met enkele aanpassingen, doorgaan. 
Vanuit de parochie wordt de processie van harte ondersteund. 

11 Hoe gaat het met de schuttersmis?  Na de onttrekking aan de eredienst kan die niet meer in de kerk plaatsvinden. 

12 Wat gebeurt er met Kerstmis?  Na de onttrekking aan de eredienst kan er geen kerstviering zoals voorheen in de kerk 
plaatsvinden. 

13 Kan de herdertjestocht doorgaan?  Ja 

14 Waar moeten we heen voor bijzondere vieringen na 
onttrekking aan de eredienst, Lobith of Zevenaar?  

Dit is in principe een kwestie van eigen keuze. Pastoraal team wil hier graag over doorpraten, 
voordat de keuze echt aan de orde is. 

15 Worden de locatieraden opgeheven? 
 

Zolang de kerken niet aan de eredienst zijn onttrokken blijven de locatieraden bestaan. 
Daarna zal het afhangen van de vraag of de bestaande locatieraden de coördinatie op zich 
willen en kunnen nemen van de activiteiten die ondernomen worden in het kader van ‘lokaal 
geloven’ en van de kerkhofzaken, bezorging parochieblad, etc. 

16 Als de kerk verkocht wordt, kan dan het geld naar 
een stichting die de parochiële taken in het dorp 
gaat verrichten?  

Het is niet de bedoeling dat een aparte stichting parochiële taken gaat verrichten. De pastoor 
blijft verantwoordelijk voor alle pastorale taken namens de Kerk. 

 
  



 Vraag Antwoord 

D Verkoop, bestemming, beheer gebouwen  

1 Wordt de kerk verkocht aan de hoogste bieder. 
Heeft de eigen gemeenschap voorkeursrecht? Wat 
moet de kerk opbrengen?  

Er wordt in principe met alle partijen gesproken die serieus geïnteresseerd zijn in overname. 
De nieuwe eigenaar moet passend gebruik garanderen. De mate van acceptatie door de 
gemeenschap van het gebruik door de nieuwe eigenaar weegt zeker mee; maar een goede 
prijs voor de gebouwen ook.  

2 Kan de geloofsgemeenschap de kerk overnemen en 
als stichting het gebouw beheren. Kan de locatieraad 
zo’n stichting vormen? Hoe komt zo’n stichting dan 
aan financiën? Kan de gemeenschap, kunnen 
parochianen de kerk kopen of huren?  

De geloofsgemeenschap als zodanig kan geen eigenaar worden, noch de kerk huren. Wel kan 
een aparte stichting, die los staat van de parochie, de kerk kopen. Die stichting staat dus ook 
financieel los van de parochie en moet buiten de parochie de nodige financiële 
ondersteuning vinden voor beheer en exploitatie. In hoeverre de gemeente daarbij van 
dienst kan zijn, moet onderzocht worden. 

3 Worden ook de zalen naast de kerk (of de 
Clarakapel) en/of het parochiecentrum, de pastorie  
verkocht? En de opslagruimte?   

Van ruimtes die a.h.w. los van de kerk staan en de zgn. parochiecentra staat niet bij voorbaat 
vast dat ze verkocht worden. Zal onder meer van de gesprekken met de nieuwe eigenaar 
afhangen en van een reële inschatting van het gebruik door de lokale geloofsgemeenschap of 
de parochie als geheel. 
NB. Hoewel de Clarakapel (in het recentere verleden) opgeknapt is met ‘extern geld’ is zij 
eigendom van het parochiebestuur. 

4 Wat als de kerk onverkoopbaar blijkt?  In principe kan een kerk lang onverkoopbaar zijn, wat we niet hopen. Tot verkoop is het 
gebouw beperkt beschikbaar voor speciale vieringen zoals uitvaarten, enz. 

5 Kan de kerk ook een disco worden (of erger….)? Wat 
is een passende bestemming, waarbij de kerk 
gebruikt kan worden? Wat is passend gebruik?  

Er zijn bepaalde grenzen, die zeker in acht worden genomen. Een casino of bordeel horen 
niet tot de mogelijkheden. Een moskee kan evenmin. Na overdracht (en onttrekking aan de 
eredienst) kan de kerk in principe niet meer als liturgische ruimte door de RK Kerk gebruikt 
worden. 

6 Is er een beeld van wie en wat allemaal 
belanghebbende is bij verkoop? Wie een band 
heeft?  

Belanghebbenden in juridisch opzicht zijn wel bekend. Bij de verkoop zal verder natuurlijk 
rekening gehouden worden met de band die velen hebben vanuit het verleden. Daarbij 
komen vervolgens nog nieuwe partijen als belanghebbenden: mogelijke kopers.  

7 Is het mogelijk om een x-aantal vierkante meters in 
de kerk te bestemmen voor een blijvende Maria- of 
gedachteniskapel? Is die dan ook aan de eredienst 
onttrokken? 

Afhankelijk van de gesprekken met potentiële nieuwe eigenaars, zou de inrichting van een 
kapelletje of monument besproken kunnen worden. Die plek is dan niet bestemd voor de 
eredienst als zodanig. 

8 Kan bij de verkoop bepaald worden dat de kerk nog 
gebruikt mag worden voor bepaalde vieringen?  

Het bisdom staat dat niet toe. 



9 Waar de kerk uit ‘onderdelen’ bestaat, kan dan niet 
een deel worden afgesplitst en behouden voor 
liturgisch gebruik? 

Of Monumentenzorg of het bisdom staat dat niet toe. 

10 Kan de kerk een museum worden? Ja, mits er een eigenaar voor is. 

11 Kan bedongen worden dat in de toekomst alles wat 
monumentale en historische waarde heeft in en aan 
het gebouw, bewaard blijft?  

Voor zover een gebouw een officieel monument is, zijn hieromtrent regels van de burgerlijke 
overheid. Die gelden voor de oude en de nieuwe eigenaar. Voor wat betreft inventaris en 
kunstschatten zijn er regels van de kerkelijke overheid. Aan die regels zal het bestuur zich 
houden. 

12 Bij overname door een stichting die een sociaal 
maatschappelijke functie heeft, kan de parochie dan 
een startkapitaal meegeven?  

Een startkapitaal als zodanig kan niet.  

13 Wat doet de parochie om te zorgen dat de kerk niet 
verkocht hoeft te worden?  

De parochie doet er alles aan om de kerk wel van eigenaar veranderd te krijgen. 

14 Kunnen we toestemming en medewerking krijgen 
om uitvoering te geven aan de aanbevelingen zoals 
vermeld in het rapport van Boei? En toestemming 
om een vervolgtraject te starten met Boei op 
dezelfde basis als het eerste oriënterende onderzoek 
en de daarbij behorende overheidssubsidies?  

 

15 Kunnen we met BOEi gaan praten over 
mogelijkheden? Kan het bestuur helpen bij de 
herbestemming door een onderzoeksbureau in te 
schakelen? 

Uit eigen beweging en op eigenhoutje kan een locatie geen contact zoeken met een 
onderzoeksbureau. Locatieraad kan ideeën/mogelijke partijen (zoals Boei) aandragen bij het 
parochiebestuur. Bij het gesprek van bestuur met betreffende partijen is gewenst dat er 
vertegenwoordigers van de locatieraad bij aanwezig zijn.  

16 Kunnen de ruimtes naast de kerk gebruikt blijven 
worden? En de opbaar-aula?  

Tot het moment van overdracht kunnen de ruimtes zeker gebruikt worden. Als ze van 
eigenaar veranderen, hangt het daarna af van de nieuwe eigenaar. 

17 Kunnen de ruimtes naast de kerk (Clarakapel) door 
de geloofsgemeenschap of door  het dorp worden 
geëxploiteerd? Kan er een beheerstichting  worden 
opgericht, waaraan de kerk wordt verkocht?  

Eigendom, beheer en exploitatie van de bijgebouwen worden onderzocht en besproken met 
potentiële nieuwe eigenaars. Dat is niet de geloofsgemeenschap, maar kan wel een aparte 
stichting zijn.  (Zie ook eerder antwoord over de verkoop van de gebouwen) 

18 Hoe zit het met de gronden (rondom de kerk)?  Gronden die niet direct om het kerkgebouw liggen, vallen buiten het besluit. 

19 Hoe zit het met de zendmasten in de klokkentoren?  Contract wordt overgedragen aan nieuwe eigenaar 

20 Waar gaat de opbrengst naar toe?  De opbrengsten gaan voor het overgrote deel naar de parochie. 

  



 Vraag Antwoord 

E Interieur en versiering  

1 Wat gebeurt er met het H.Hartbeeld tegen de kerk? 
Wat gebeurt er met de inventaris, het orgel, 
relikwieën in het gebouw? Veel is ooit geschonken 
door parochianen? Hoe zit dat met gebrand-
schilderde ramen en alles wat ‘nagelvast’ zit?  

Voor wat betreft het interieur, de kunstschatten en de versiering in en aan de kerk zijn er 
nauwgezette regels. Als het besluit tot onttrekking is genomen zal een speciale 
‘liquidatiecommissie’, op basis van die regels de bestemming bepalen. Als het niet anders 
beschreven is, is de inventaris eigendom van de parochie. 
Wat onlosmakelijk vast zit in of aan de kerk, verandert van eigenaar. 

2 Wat gebeurt er met interieur, gebruiksvoorwerpen 
in bruikleen? En het carillon, dat door de stichting 
PIT is aangeschaft en in het gemeentehuis zat? 

Dat zal afhangen van de voorwaarden waaronder de bruikleen plaatsvond. 
Als voorwerpen duidelijk van een andere eigenaar zijn, dan krijgt die eigenaar ze terug. 

3 Als de kerk wordt overgenomen door een stichting, 
kan dan het interieur blijven staan/hangen?  

Na de onttrekking aan de eredienst zullen alle voor de eredienst bestemde zaken en 
geregistreerd kunstbezit uit de kerk worden gehaald en een bestemming elders krijgen. Denk 
aan tabernakel, altaar, kelken. Andere, niet aan d eeredienst gerelateerde voorwerpen 
kunnen mogelijk door de stichting overgenomen worden 

4 Wat gebeurt er met het interieur van de 
bijgebouwen/parochiecentra? Kan een stichting, die 
de gebouwen overneemt dat behouden? 

Hierover zal t.z.t. overleg plaatsvinden. Zal wellicht ook afhangen van het gebruik door de 
nieuwe eigenaar. Er mag in de tussentijd niet iets weggegeven worden of iets toegezegd aan 
iemand. 

5 Hoe zit het met de gebruiksvoorwerpen van de 
processie?  

Als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, zal overlegd moeten worden waar deze 
bewaard en beheerd worden. 

6 Is het totaal aan kunstschatten en waardevolle 
inventaris gedocumenteerd?  

Er een volledige documentatie, opgesteld bij de fusie in 2010. 

7 Bij verkoop van inventaris, waar gaan de baten naar 
toe?  

Baten van verkoop van gebouwen en inventaris gaan naar de parochie. 

 
  



 Vraag Antwoord 

F Tussentijds onderhoud  

1 Hoe gaat het met het onderhoud van de kerken (in 
de tussentijd)? Onderhoud is dringend noodzakelijk, 
veiligheid begint ook in het geding te komen; wie is 
verantwoordelijk voor de veiligheid? Onderhoud is 
ook nodig i.v.m. een goede verkoop. 

Er verandert voorlopig niets in de eerder gemaakte afspraken. Uitgangspunt: er wordt 
onderhoud gepleegd, indien veiligheid in geding is. 
Parochiebestuur is verantwoordelijk. 

2 Wat met lekkages en gevaarlijke situaties?  Die moeten gemeld worden bij het bestuur. Ze worden onderzocht en zo nodig verholpen. 

3 Waar blijft het rapport van de monumentenwacht?  
We hebben geen onderhoudsplan gezien?  

Zijn aanwezig en dus beschikbaar.  

4 Is het mogelijk dat de kerk niet herbestemd wordt 
en vervalt?  

In ieder geval zullen er maatregelen genomen worden, als de veiligheid in het geding is. 

5 Hoe gaat het met het onderhoud van het 
parochiecentrum? 

Zolang dit niet verkocht wordt, blijft de situiatie ongewijzigd. 
Als het (definitief) in het bezit blijft van de parochie wordt het, indien de financiën het 
toelaten, aangepast aan de eisen. 

 
  



 Vraag Antwoord 

G Financiën algemeen  

1 We hebben graag inzage in cijfers, een gesprek met 
de penningmeester, openheid. Cijfers betreffende 
kerkgebouw, bijgebouwen, taxatierapporten, 
onderhoudsgegevens, exploitatiekosten, 
begrotingen, resultaten van de afgelopen jaren, 
eigen vermogen van de gemeenschap.  

Afgezien van taxatierapporten is de volgende informatie openbaar en beschikbaar. In het 
dossier van uw gemeenschap zult u aantreffen: 
-Cijfers omtrent deelname sacramenten, kerkbezoek etc.. 
-Profiel van het kerkgebouw en bijgebouwen 
-Rapport monumentenwacht / onderhoudgegevens 
-Meerjaren onderhoudsbegroting 
-exploitatieresultaten van de afgelopen vier jaar alsmede een financieel stuk 
(exploitatieoverzicht) 

2 Is er geen geld om de exploitatie rond te krijgen?  De exploitatierekening laat jaarlijks een groot en oplopend tekort zien. 

3 Is er niet geprobeerd om geld te verwerven uit 
vreemd vermogen? 

Het tekort op de exploitatierekening geeft vooral aan dat de parochie heel ver ‘boven haar 
stand’ leeft. Bijdragen van derden veranderen daar niet veel aan. 
Overigens is bij  grotere diaconale initiatieven wel gezocht naar mogelijkheden om het 
initiatief buiten de parochie onder te brengen bij stichtingen of organisaties, zodat ze niet ten 
laste van de parochie zijn. 

4 Er kan toch geld aan het vermogen worden ont-
trokken. De parochie (geloofsgemeenschap) was rijk.  

Het bisdom staat dit niet toe. Het lost de hoofdzaak ook niet op: de kerken kennen een zeer 
gering liturgisch gebruik. 
 

5 Hoe kan het tekort zo groot zijn, terwijl dat vóór de 
fusie nog niet was (HH Vier Evangelisten)? 

zie het financieel stuk, waaruit blijkt dat in beide voormalige parochies tekort was.    

6 Je kunt toch geen geld opzij zetten (voorzieningen 
treffen) ten laste van de exploitatierekening en 
vervolgens niet uitgeven?  

 

7 Vervallen de reserves van de geloofsgemeenschap 
aan de parochie?  

Je kunt niet spreken van reserves van de geloofsgemeenschap. Tenzij ‘geoormerkt’ zijn alle 
reserves van de parochie als zodanig. 

8 Verdisconteert het bestuur de terugloop van giften 
en bijdragen via de actie kerkbalans na de 
kerksluitingen?  

Ja, daar houdt het bestuur zeker rekening mee. Voor de instandhouding van de RK Kerk in de 
Liemers verwacht het bestuur, op termijn, dat sluiting gunstiger zal uitpakken dan opknappen 
en in stand houden van de kerkgebouwen. 
 

9 Hoe zit het met de toegekende BRIM-subsidies?  Indien niet gebruikt, moeten ze worden teruggestort. 
 



10 Hoe zit het met afdrachten van de geloofsgemeen-
schap aan de parochie/bisdom/Rome? 
Wat komt terug aan diensten?  

In de praktijk is alle geld dat binnenkomt in de locatie voor de parochie en alle geld dat in de 
locatie uitgegeven wordt van de parochie. De parochie draagt een bepaald percentage van 
het ‘historisch’ vermogen af aan het bisdom en een klein percentage van de gelden die 
binnenkomen. Het bestuur en het team doen regelmatig een beroep op diensten van het 
bisdom voor advies en ondersteuning. 

  



 Vraag Antwoord 

H Financiën m.b.t. transitie  

1 Wat is het beleid voor het bepalen van een 
eventuele verkoopprijs?  

De mate van acceptatie door de gemeenschap van het gebruik door de nieuwe eigenaar 
weegt mee; maar een goede prijs voor de gebouwen ook. 
De uiteindelijke verkoopprijs is ook de uitkomst van nadere gesprekken. 

2 Kan voor herbestemming (door een andere 
eigenaar) de parochie verkopen onder gunstige 
voorwaarden voor de nieuwe eigenaar?  

Zie voorgaande vraag 

3 Hoe zit het met schenkingen en legaten; die zijn 
geoormerkt?  

Op dit moment is er voor geen één geloofsgemeenschap geoormerkt geld aanwezig. Dat wat 
(lang geleden of recent) is geschonken aan geloofsgemeenschappen en was ‘bestemd voor de 
geloofsgemeenschap ’, is intussen ‘vrijgekomen’. Of anders gezegd, het geld is al uitgegeven 
ten behoeve van (het pastoraat van) de geloofsgemeenschap. Mochten er toch duidelijke 
bewijzen boven tafel komen van ‘geoormerkt geld’ dan hoort het parochiebestuur dat graag 
en zal overeenkomstig handelen, 

4 Hoeveel geld krijgt de lokale gemeenschap mee voor 
het realiseren van de toekomstige bestemming.  

De lokale gemeenschap krijgt geen geld mee. Het parochiebestuur bepaalt formeel en betaalt 
uiteindelijk ook de kosten, als het al akkoord zou gaan met de herbestemming ten behoeve 
van de lokale gemeenschap en het ‘lokaal geloven’ en eigenaar zou blijven van (een deel van) 
de ruimte. Op enig moment zal natuurlijk sprake moeten zijn van een gezonde exploitatie. 

5 Kan er vanuit de gemeente een (geldelijke) bijdrage 
verwacht worden i.v.m. de transitie of onderhoud  

Met de gemeenten moet nog formeel overleg plaatsvinden. 

 
  



 Vraag Antwoord 

I Kerkhoven  

1 Wat gebeurt er met het kerkhof, hoe gaat het 
beheer?  

In principe hoeft er niets te veranderen. Zolang er voldoende vrijwilligers zijn kan de locatie 
zelf het beheer verzorgen. De parochie is eigenaar en verantwoordelijk voor de exploitatie. 

2 Hoe zit het met het beheer van en het onderhoud 
aan het lijkenhuisje (Doesburg), de Mariakapel, door 
gemeenschap opgebracht?  

Zolang de kerkhoven eigendom van de parochie zijn, verandert er aan de tot dusver 
gemaakte afspraken over het beheer van de kerkhoven, incl. de kapellen etc. niets. 

3 Capaciteit en motivatie van vrijwilligers wordt 
geringer. Is de parochie ingericht voor een meer 
centrale coördinatie?  

Voor zover men het onderhoud lokaal zelf wil  en kan, graag. Maar er zal meer centrale 
aanbesteding voor professionele uitvoering van taken plaatsvinden, als menskracht op de 
locatie afneemt. 

4 Kan het parochiebestuur sneller en adequater 
handelen bij praktische problemen (snoeien, 
rupsen)?  

Het is wel onze intentie om praktische zaken z.s.m. aan te pakken. Aangaande het concrete 
voorbeeld van de rupsen stellen we vast dat de centrale organisatie zeker adequaat had 
gehandeld. We waren echter afhankelijk van de gemeente en/of hoveniersbedrijven vanwege 
de grote vraag/drukte. 

5 Wie is namens het bestuur contactpersoon voor de 
kerkhoven? 

Voor tarieven en beheerzaken in het algemeen: Joost Mulder. 
Voor zaken die vallen onder gebouwen (reparaties, verbouwingen, verwijderen grote 
beplanting): Piet Mulder 

6 Weet het bestuur dat het oude kerkhof eigendom is 
van de kosterij Groessen? 

Dank voor het onder de aandacht brengen.  

7 Kan er, na de onttrekking aan de eredienst van de 
kerk, een kleine kapel gebouwd worden op het 
kerkhof, om er een kaarsje op te steken.  

Hier kan in de loop van het proces dat volgt, wel over doorgepraat worden. 

 
  



 Vraag Antwoord 

J Vrijwilligers  

1 Hoe gaat het met de vrijwilligers die willen 
overstappen? Vindt er actieve werving plaats? Zijn 
vrijwilligers van elders ook welkom in 
Doesburg/Lobith/Duiven?  

Het bestuur maakt samen met het pastoraal team een raamplan ‘overstap en afscheid 
vrijwilligers’. Vóór 1-1-2021 zal het pastoraal team een gericht aanbod doen aan alle 
liturgische vrijwilligers. Vóór de feitelijke onttrekking aan de eredienst ook aan de vrijwilligers 
die met het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen bezig zijn. Er zal een duidelijk 
overzicht zijn van alle mogelijkheden (ook in Doesburg, Duiven en Lobith). Er zal een aanbod 
zijn voor een persoonlijk gesprek.  
Van te voren is met de plaatselijke raden of werkgroepen overlegd hoe de vrijwilligers op te 
nemen in de eigen organisatie. Voor het Eucharistisch Centrum geldt: in principe is de 
werkgroep EC, die nog moet worden ingesteld, de gesprekspartner. De opvang van nieuwe 
vrijwilligers zal nauwgezet worden begeleid door het pastoraal team. 

2 Wat gebeurt er met de vrijwilligers die willen 
stoppen?  Wat is de rol van de locatieraden?  
 
 

Het bestuur maakt samen met het pastoraal team een raamplan ‘overstap en afscheid 
vrijwilligers’. 
V.w.b. het concrete afscheid wil het bestuur graag overleggen met de locatieraden over een 
passende manier. Hiervoor zijn overigens succesvolle voorbeelden uit andere parochies 
voorhanden. 

3 Locatieraad wil geen afscheid nemen van 
vrijwilligers. Het is aan de vrijwilligers zelf.  

Het is inderdaad aan de vrijwilligers zelf. Als er (liturgische) vrijwilligers zijn die willen 
overstappen of stoppen zou het mooi zijn als het (formele) afscheid ook deels door de locatie 
wordt vormgegeven. 

4 Wat gebeurt er met de koren. Hoe worden de koren 
georganiseerd?  
Wat gebeurt er met de dirigenten en organisten? 
 

Ruim vóór 1-1-2021 zal er overleg zijn met de koren over de toekomst. In principe zijn de 
koren welkom in de kerken die open blijven. Wel zou het mooi zijn als koren nu al contacten 
zoeken en nauwer gingen samenwerken, met het oog op de toekomst en een passend en 
representatief repertoire. Eigen beweging ‘van onderop’ heeft de voorkeur, maar desgewenst 
of desnoods neemt het team hierin volgend kalenderjaar initiatief. 
Met dirigenten en organisten in vaste dienst of met langlopende overeenkomsten zal vóór 
januari 2020 een gesprek zijn. 
. 

5 Krijgen de koren na 2021 nog een vergoeding ? Hier zal de komende tijd verder over doorgepraat worden. Je mag er van uit gaan dat koren 
voor hun bijdrage aan de kerntaken van de parochie en bij speciale parochiebrede activiteiten 
vergoed worden. Dirigenten en organisten conform de officiële richtlijnen, het koor als 
zodanig volgens redelijke afspraken 

 



 Vraag Antwoord 

K Lokaal geloven  

1 Wat zijn de mogelijkheden voor een locatie na 
onttrekking aan de eredienst van de kerk?  

Voor alle gelovigen is het Eucharistisch Centrum de parochiekerk, maar ter plekke blijven een 
aantal activiteiten: kerkhof, parochiebladbezorging. Belangrijk is verder de mogelijke 
ontwikkeling van een (kleine) gemeenschap die het ‘lokaal geloven’ vorm geeft.  

2 Hoe houden we gelovigen en plek samen?  Pastoraal team wil met de nodige prioriteit aandacht schenken aan ‘lokaal geloven’ Bij 
‘lokaal’ wordt dan gedacht aan het dorp of de geloofsgemeenschap. Voor elke gemeenschap 
gaat daarvoor een eigen traject in, afhankelijk ook van de vitaliteit ter plekke. 

3 Wat wordt onder lokaal geloven verstaan?  
Hoe worden we geloofsgemeenschap zonder kerk?  
Waar kunnen we terecht?  

De ontwikkeling van de geloofsgemeenschap van een relatief grote gemeenschap die 
georiënteerd is op de zondagviering naar een misschien kleinere gemeenschap.  Een 
gemeenschap die het geloof dienstbaar aan de samenleving wil vormgeven ‘van maandag 
t/m zaterdag; en als gemeenschap op pad wil gaan als ‘leerlingen van Jezus Christus’ en als 
zodanig herkenbaar wil zijn. (Gezamenlijke geloofsverdieping, gezamenlijk gebed; omzien 
naar elkaar.) Voor bijeenkomsten (vergaderingen, ontmoetingen, etc.) moet natuurlijk een 
ruimte beschikbaar zijn. Het bestuur maakt mogelijk dat er voor de geplande activiteiten en 
bijeenkomsten, een ruimte is. Als er geen vaste ruimte is, moet die gehuurd worden.  
 

4 Moet iedere geloofsgemeenschap daarbij zelf het 
wiel uitvinden?  Zijn er voorbeelden elders? Kunnen 
geloofsgemeenschappen gezamenlijk optrekken?  

Het pastoraal team biedt ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden, het toerusten 
van vrijwilligers en de leden fungeren desgewenst als sprekers of inleiders bij gelegenheden. 
Gemeenschappen kunnen ook gezamenlijk optrekken. Daartoe zal het pastoraal team enkele 
bijeenkomsten organiseren, maar de vormgeving kan per gemeenschap wel danig verschillen. 
Over een aantal oude en nieuwe activiteiten in het kader van ‘lokaal geloven’ zal het 
parochieblad systematisch gaan berichten. In Nederland zijn enkele voorbeelden, in Amerika 
en wat vroeger de Derde Wereld heette, zijn er talloze. 
 

5 Hoe verhoudt zich de ondersteuning voor nieuwe 
ideeën met het zich terugtrekken van het pastoraal 
team uit de (zondag)liturgie.  

Het pastoraal beleidsplan is hierover helder. De pastorale inzet is gericht op vernieuwing via 
het Eucharistisch Centrum en het ontwikkelen van nieuwe vormen van gemeenschap. Hier 
wordt tijd voor vrij gemaakt. Aan deze keuze ligt ten grondslag de stellige overtuiging dat het 
inzetten op een ‘traditionele’ woord- en communieviering op vele plaatsen en vele 
momenten geen toekomst heeft: kost te veel tijd, geld en energie en is niet aantrekkelijk 
voor jongeren en nieuwkomers. We moeten nieuwe dingen proberen. 
 



6 Is er, ook na de onttrekking aan de eredienst, ruimte 
voor andersoortige vieringen?  

Vieringen van de geloofsgemeenschap in het kader van lokaal geloven (niet zijnde 
Communievieringen of vieringen waarbij sacramenten of sacramentaliën in het geding zijn), 
blijven mogelijk.  Meestal is een zaal(tje) in het parochiecentrum of elders zeker zo passend 
als de aan de eredienst onttrokken kerk, als daar al mogelijkheden zouden zijn vanwege de 
nieuwe bestemming/nieuwe eigenaar. 

7 Worden alle gebouwen verkocht of blijft er ruimte 
voor de (activiteiten van) de eigen geloofs-
gemeenschap, vrijwilligers?  

Het bestuur garandeert ruimte (desnoods via tijdelijke huur) voor activiteiten van de lokale 
geloofsgemeenschap. Als er nu al duidelijk zicht is op toekomstige activiteiten van een lokale 
geloofsgemeenschap, dan kunnen bij de transitie, afhankelijk van de mogelijkheden bij de 
verkoop,  bepaalde ruimtes voor de parochie bestemd blijven.  

8 Wie betaalt het gebruik van de ruimte voor 
activiteiten van de lokale geloofsgemeenschap? 

De parochie/het parochiebestuur op basis van deugdelijke en voldoende gedetailleerde 
plannen. V.w.b. de inhoud zal de pastoor akkoord moeten gaan. 

9 We zijn al met een aantal aspecten van lokaal 
geloven bezig. We willen daarmee verder. 

Dat is prima. Pastoraal team wil graag afspraken maken waarvoor wel en waarvoor niet de 
ondersteuning van het team kan worden ingeroepen. Wil graag enige actieve betrokkenheid, 
alleen al met het oog op een eventueel communiceren van de ideeën en bevindingen naar 
andere gemeenschappen en de relatie met de parochie als geheel (overige gemeenschappen, 
centrale organisatie) 

10 Hoe zit het met de gemeenschapsvorming in en van 
de parochie als zodanig?  

Met de schaalvergroting loop je het risico dat de parochie vooral een administratieve eenheid 
wordt. Praktisch gezien kun je mensen ook niet vragen om ‘om te zien’ naar 
medeparochianen die 25 kilometer verderop wonen. Anderzijds zou het Eucharistisch 
Centrum wel een ontmoetingsplek moeten zijn voor alle parochianen. Het parochieblad dient 
ook om onderling verbindingen te leggen. Daarnaast zullen er centraal activiteiten (m.n. voor 
ouderen en jongeren, familiedagen) georganiseerd gaan en blijven worden, die 
parochiebreed uitstraling en aantrekkingskracht hebben. Verder zal het pastoraal team van 
tijd tot tijd gemeenschappelijke bijeenkomsten organiseren voor gemeenschappen die zich 
ontwikkelen in het kader van ‘lokaal geloven’. 

11 Blijven de secretariaten, de bereikbaarheidsdienst? Afhankelijk van de activiteiten in en van de lokale gemeenschap kunnen secretariaten, 
wachttelefoon, e.d. blijven bestaan. Een aanspreekpunt ter plekke voor de centrale 
organisatie, maar misschien nog meer voor de parochianen, is in principe een goede zaak. 

12 Blijven de vieringen in de zorginstellingen na 1-1-
2021 doorgaan? 
Kunnen er in het Binnenrijk Eucharistievieringen 
plaatsvinden? 

Er kunnen vieringen in zorginstellingen georganiseerd (blijven) worden, zolang het mogelijk is 
vanuit de zorginstellingen en zolang er menskracht is vanuit de instelling, de lokale 
geloofsgemeenschap en het pastoraal team. Uitgangspunt is: aangepaste diensten als een 
vorm van ouderenpastoraat voor in de eerste plaats bewoners van de instellingen. 
Afhankelijk van het beleid van de instelling  zijn anderen ook welkom. 



13 Waarom kunnen er geen Woord- en 
Communievieringen door lokale vrijwilligers 
plaatsvinden als een kerk aan de eredienst is 
onttrokken?  

Omdat het omgaan met het Allerheiligste nogal gevoelig ligt en met de nodige regelgeving is 
omgeven. Het onttrekken aan de eredienst betekent de ‘ontmanteling’ van het tabernakel. 
Als mensen niet ziek of slecht ter been zijn, worden ze geacht ‘het Allerheiligste’ zelf op te 
zoeken (in een kerk met een tabernakel…). In andere gevallen kan sprake zijn van 
‘ziekencommunie’. 

14 Kan de uitgeleidegroep gebedsvieringen blijven 
doen?  

Over de precieze vorm willen we graag nog een keer doorpraten, maar hier zijn in principe 
mogelijkheden (afhankelijk natuurlijk ook van de nieuwe eigenaar) en zoals gezegd: vaak 
leent een zaal in een parochiecentrum zich hier beter voor dan een kerk. 

15 Wat kan de inbreng zijn van de locaties in het 
Eucharistisch Centrum (behalve de koren)? 

In ieder geval zal na de sluiting gekeken worden naar één of enkele (emotioneel) waardevolle 
stukken uit de inventaris, of die een plek kunnen krijgen in het EC. 
Verder zal het pastoraal team, met de werkgroep EC, een keer hierover langer doorpraten 
met iedere locatie. Het zal dan gaan over vrijwilligers, vervoer, maar ook: herkenbare 
elementen of specifieke inbreng (bijv. bij de viering van het patroonfeest van de kerken die 
gesloten worden). 

16 Wil het bestuur projecten faciliteren om 
parochianen de vieringen in het Eucharistisch 
Centrum te laten bijwonen?  

Over het (mede en tijdelijk) faciliteren van  goed uitgewerkte pilots of projecten kan 
gesproken worden.  

 

  



 Vraag Antwoord 

L Positie Doesburg Duiven Lobith  

1 Wordt de beslissing om deze kerken te sluiten of 
open te houden per kerk of per drie kerken 
genomen?   

Per kerk 

2 Wat zijn t.z.t. de criteria om al dan niet te sluiten? Het pastoraal-liturgische gebruik 

3 Waarom is er een termijn van drie jaar gekozen en 
wanneer gaat die termijn in?  

Het is voor vrijwilligers en ‘gewone’ parochianen (en daarmee dus ook de ontwikkeling van de 
parochie) niet goed als we lang energie, tijd en geld stoppen in iets wat geen toekomst heeft. 
Als een neerwaartse tendens zich voortzet of versterkt, moeten we niet te lang rekken. 
Mocht een locatie eerder willen sluiten, dan valt er (dus) over te praten. 
Prik het bestuur overigens niet te hard vast op ‘zomer 2022’, maar het plan is om dan de 
beslissing te nemen. 

4 Hoe zit het met assistentie voor de zondagvieringen 
door het pastoraal team? 

Veel willen we niet aan de huidige situatie veranderen, maar we gaan nog wel in gesprek 
hierover met de locaties. 

5 Kan het tijdstip van de vieringen veranderd worden 
in de locaties? 

In het genoemde gesprek over de zondagvieringen kunnen we de voors en tegens van het 
veranderen van de aanvangstijd bespreken. 

 
  



 Vraag Antwoord 

M overig  

1 Hoe gaat het met de organisatie van de actie 
kerkbalans, de ledenadministratie, de 
kerkhofadministratie?  

Er wordt momenteel hard aan gewerkt om dit centraal (beter) te kunnen ondersteunen of 
over te nemen, wanneer dit per locatie niet meer (goed) kan worden georganiseerd. 

2 Hoe moet het met de zgn. misintenties voor langere 
tijd? 

Die worden overgenomen door het Eucharistisch Centrum of, als de nabestaanden dat graag 
willen, door een andere kerk die open blijft. 

3 Wat gebeurt er met de archieven?  Wat in de parochie bewaard moet worden, gaat naar het Centraal Secretariaat. Van wat niet 
bewaard moet worden kan een scheiding worden gemaakt tussen wat vernietigd kan worden 
en wat aangeboden kan worden aan (bijvoorbeeld) het Gelders archief of het Katholiek 
Documentatiecentrum. T.z.t. zal het bestuur hier met de betrokken locaties een plan voor 
ontwikkelen. 

4 Blijft Rondom St Martinus bestaan? Het voortbestaan van RstM staat los van het besluit om de kerken te sluiten. De toekomst 
van RStM en dan met name de rol en de bijdrage van de geloofsgemeenschap wordt het 
beste besproken als duidelijk wordt hoe lokaal geloven er uit gaat zien. 

5 Hoe gaat het als een schutterij/gilde verplicht is 
jaarlijks een Eucharistieviering te ‘houden’ in een 
bepaalde kerk? 

Dat hangt af van hoe die schutterij met die bepaling wil omgaan. Een nabijgelegen kerk 
zoeken is een mogelijkheid. 

6 Kunnen er geen priesters worden ingehuurd?  Er zijn meerdere redenen waarom dit niet kan. De belangrijkste is dat er bijna geen priesters 
beschikbaar zijn. 

7 Waarom werden er in de berichtgeving geen mooie 
voorbeelden uit onze gemeenschap genoemd?  

De officiële berichtgeving vanuit het bestuur is heel afgewogen geweest. Daarbij zijn het 
persbericht en de folder primaire bronnen geweest. De media hebben vervolgens zelf een 
keuze gemaakt her en der informatie te gaan halen of hebben doorgevraagd over bepaalde 
locaties. 

8 Hoe zit het met het geld voor de Caritas?  Geld voor de Caritas is voor de armen bestemd. Die hoeven niet gebonden te zijn aan het 
dorp, noch de parochie, noch de RK Kerk. Het parochiële caritasbestuur is verantwoordelijk. 

 


