
Bekendmaking parochiekerk 4 december 2020 

Beste parochianen en belangstellenden, wat fijn dat u naar ons kijkt omdat u 

geïnteresseerd bent in de keuze voor de parochiekerk voor onze parochie Sint Jan 

de Doper. Om te beginnen wil ik u zeggen dat wij blij met u zijn. Onze vieringen en 

onze geloofsgemeenschap zijn niet mogelijk zonder u. Gelukkig kunnen we in onze 

parochie rekenen op vele vrijwilligers en veel betrokken parochianen. U bent 

belangrijk! We hopen dat u na de bekendmaking van onze keuze, zo betrokken zult 

blijven. Geloven is niet afhankelijk van een gebouw. We begrijpen als bestuur heel 

goed dat u emotioneel erg betrokken bent bij het gebouw in uw dorp. U hebt ook 

redenen om heel trots te zijn op uw gebouw. We hebben in onze parochie inderdaad 

6 mooie gebouwen! Dat maakte de keuze van een parochiekerk ook zo moeilijk: er is 

geen één kerk die met kop en schouders boven de anderen uitsteekt. Het zijn stuk 

voor stuk gebouwen die voor ons veel emotionele waarde hebben en dat maakte de 

keuze dan ook bijzonder lastig. Dat begrijpen we als bestuurders heel goed, wij 

hadden daar zelf ook last van.  

Alleen, de bisschop had in een eerder stadium al aangegeven dat er met de fusie 

van onze zes parochies ook een parochiekerk aangewezen moest worden, dat was 

vanaf het begin al een duidelijke opdracht. Wij merkten, in de aanloop naar de fusie, 

dat de samenwerking met de zes zelfstandige parochiebesturen vrij soepel verliep, 

we zaten heel vaak op één lijn, alleen als het over de parochiekerk ging, dan kwam 

er zand in de motor, dan blokkeerde het proces. Daarom hebben we aan de 

bisschop gevraagd om de keuze van de parochiekerk te mogen uitstellen tot na de 

fusie. En daar kregen we gelukkig toestemming voor. 

Wat houdt het eigenlijk in, gekozen worden tot parochiekerk en wat betekent 

dat voor de andere kerken?  

De parochiekerk zal het kloppend hart worden van de parochie. Daar zal – zo veel 

als mogelijk – elke zondag een eucharistieviering zijn, om 11 uur.  

In de parochiekerk zullen de hoogfeesten gevierd worden, bijv. het paastriduüm, 

waaronder de paaswake. En omdat er maar één Paaswake zal zijn, is dat voortaan in 

de parochiekerk. Ook de familievieringen zullen in de parochiekerk plaatsvinden.  

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de parochiekerk de kerk wordt voor alle 

parochianen van onze parochie Sint Jan de Doper, dus de vrijwilligers van de kerk 

die nu aangewezen wordt als parochiekerk zullen intensief gaan samenwerken met 

de vrijwilligers van de andere dorpen, bijv. wat betreft de koren, de lectoren en zo. 

Dat zal voor iedereen wennen zijn. Dus ook voor het dorp waarin de parochiekerk 

staat, zal zeker het één en het ander veranderen.  

Wat de andere vijf kerken betreft, zij zullen allemaal de naam kerk blijven behouden. 

Dat is een groot verschil met de aanbeveling uit het rapport van de Gebouwen 

Advies Commissie. In dat rapport werd voorgesteld om twee kerken te kiezen, nu 

was de opdracht van de bisschop: kies één parochiekerk.  

De kerken van de andere dorpen blijven in ieder geval nog twee jaar open. Let op: 

hier wordt niet gezegd dat ze daarna dicht gaan, alleen wil het bestuur de garantie 

geven dat we, wat betreft het beleid rond de gebouwen, de komende twee jaar rust 

hebben. De bisschop heeft toegezegd dat dat ook mag en kan. En over anderhalf 



jaar gaan we evalueren hoe we er dan voor staan. Niemand kan in de toekomst 

kijken, niemand had een jaar geleden kunnen voorspellen wat er nu aan de hand is 

en dat de kerken bijv. drie en een halve maand dicht zouden gaan. Het is sowieso 

een spannende tijd waar we allemaal de uitdaging hebben om onze parochianen 

vast te houden.  

In de vijf kerken die geen parochiekerk worden zal er eens in de twee à drie weken 

een viering zijn, en dat zal zoveel mogelijk een eucharistieviering zijn. Net als nu, in 

sommige kerken op zaterdagavond zeven uur  en in de andere kerken op 

zondagmorgen om half tien. In de niet-parochiekerken kan worden gedoopt, zijn er 

uitvaarten en zijn er allerlei bijzondere vieringen mogelijk. Eigenlijk blijft het in grote 

lijnen zoals het nu gaat.  

Hoe zijn we tot een keuze gekomen? 

Een jaar geleden hadden we als bestuur afgesproken dat we eens in de maand 

zouden vergaderen, maar dat bleek al snel veel te weinig. Er ligt ontzettend veel 

werk op ons bord, veel meer dan dat misschien lijkt vanaf de zijlijn. Een voorbeeld: 

omdat we nu zo’n grote organisatie zijn, moesten we ook een vertrouwenspersoon 

aanstellen en richtlijnen maken voor de vrijwilligers: aan welke regels moeten onze 

vrijwilligers zich houden zodat we een veilige, liefdevolle, vitale en gastvrije parochie 

kunnen blijven. Het opstellen van die documenten heeft veel tijd gekost. Ik nodig u uit 

om deze documenten op onze website te bekijken, want de gedragsregels voor de 

vrijwilligers en de beroepskrachten zou eenieder moeten kennen en respecteren.  

Ook de steeds veranderende situatie rondom de Coronamaatregelen heeft vaak 

onze aandacht gevraagd, er moest veel geregeld worden. Al snel hebben we 

besloten om iedere 14 dagen te vergaderen, zodat we ondanks de lock down periode 

dit jaar al 16 keer hebben vergaderd.  

 

De procedure:  

het bestuur heeft besloten om eerst algemene documenten te bespreken, zonder het 

te hebben over de plussen en minnen van iedere kerk, dus we bespraken het 

pastoraal plan, de ideeën van het bisdom over de missionaire parochie n.a.v. het 

handboek van Mallon, we stelden criteria op waaraan de ideale parochiekerk moest 

voldoen en we hebben uitgebreid het rapport van de gebouwen advies commissie 

besproken.  

Ook hebben we drie keer een gesprek gehad met de bisschop en/of leden van de 

bisdom staf. Want de procedure voor het kiezen van een parochiekerk is als volgt:  

het parochiebestuur brengt een advies uit aan de bisschop, deze legt het advies ook 

voor aan de priesterraad en dan moet de bisschop én de priesterraad akkoord gaan 

met de keuze. In dit proces is het dan ook van belang dat wij (het bestuur en de 

bisschop) elkaar steeds op de hoogte houden waar we zitten en welke richting we 

opgaan, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. De lijntjes waren dus kort. 

Onderling in het bestuur hebben we nooit gesproken over onze voorkeuren. Wij 

vinden dat we een zeer zorgvuldig proces hebben gevolgd en heel integer hebben 

gehandeld. Nadat we alle documenten hadden doorgenomen en de criteria hadden 

opgesteld, hebben we een eerste stemronde gehouden, anoniem met stembriefjes 

zodat een ieder zich vrij kon uitspreken. Deze stemronde gaf wel wat zicht op de 

situatie maar nog niet genoeg. Onmiddellijk daarna hebben we nog een stemronde 



gehouden, met een ander systeem en toen kwam overduidelijk naar voren dat we het 

eigenlijk allemaal met elkaar eens waren maar dat wisten we dus vooraf niet van 

elkaar. Dat was voor ons een onverwacht moment. We zijn met zevenen, uit iedere 

voormalige parochie een bestuurslid en de pastoor, ieder mocht twee stemmen 

uitbrengen op zijn of haar eerste keuze en met 13 van de 14 mogelijke stemmen 

sprong ALPHEN eruit. Dus de Willibrorduskerk van Alphen wordt onze parochiekerk.  

De overwegingen die onze keuze hebben bepaald zijn, (de volgorde is willekeurig): 
 

• centrale ligging 
• middelgrote kerk, groot genoeg 
• multifunctioneel 
• energiekosten 
• pastorie 
• extra ruimtes 
• administratieve ruimte 
• ruimte buiten de kerk (naast de pastorietuin) 
• van oudsher de oudste kerklocatie van de regio 
• deelname aan de sacramenten ligt procentueel hoger 
• parkeergelegenheid 
• veiligheid (4 buitendeuren) 
• onderhoudsvriendelijk als je naar de grootte kijkt 

 

Het bestuur snapt dat dit voor een aantal onder u best een schok zal zijn en dat u dit 
even moet verwerken. We snappen ook dat er veel vragen zullen zijn. U kunt uw 
vragen de komende tijd zeker aan ons blijven stellen. We geven u graag zo goed 
mogelijk antwoord. Stel ze gerust, we zijn blij dat u zo betrokken bent! 
Misschien kunnen we een aantal vragen niet beantwoorden want we kunnen 
natuurlijk niet in de toekomst kijken. We weten niet precies hoe de situatie zich gaat 
ontwikkelen. Het is een proces waarin het bestuur wil proberen om zo zorgvuldig 
mogelijk te handelen omdat het gaat over ons zeer dierbare gebouwen én vooral om 
onze geloofsgemeenschap.  
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Ine Ultee 
vice-voorzitter 


