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I. Inleiding 
 
De betekenis en plaats van de R.K. Kerk in de Nederlandse samenleving is in de laatste decennia sterk 
veranderd. 
Nam het Geloof, de Kerk in de zestiger jaren nog een heel centrale plaats in, op dit moment is die 
plaats en betekenis voor velen bijna marginaal geworden. 
Ook al stond en staat de deur van de Kerk altijd open, we moeten met elkaar constateren dat die 
Kerk onderweg veel mensen is kwijtgeraakt.  
 
Reden voor het Pastorale Team en het Parochiebestuur om pas op de plaats te maken en onderzoek 
te doen door in gesprek te gaan met de gemeenschap van Gemert-Bakel. 
Het doel is weer te kunnen aansluiten,  te verbinden ondermeer op basis van nu levende behoeften. 
Een zoektocht, jazeker, maar zeer de moeite waard! 
 
De bevindingen en de resultaten van het onderzoek zullen mede de basis vormen voor een nog op te 
stellen Pastoraal Beleidsplan (WAAR WILLEN WE NAARTOE?) en Plan van Aanpak (HOE KOMEN WE DAAR?) welke 
in het voorjaar van 2020 gepresenteerd zullen worden door het Pastorale Team en het Bestuur van 
de Parochie.  
 
We willen iedereen die aan het onderzoek heeft meegedaan hartelijk danken voor die inzet en 
betrokkenheid 
 
 
Adviesgroep:    Pastoraal Team 
Antoon van der Heijden  Stefan Schevers  pastor 
Gerda de Beijer    Candido Sousa Luhuma pater CSSp 
Piet Peters    Frank van der Geld  diaken 
Toos van Katwijk   Adviseur 
     Martin van Moorsel pater CSSp 
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II. Verantwoording en Werkwijze 
In 2018 kreeg het Parochiebestuur het verzoek van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch een Pastoraal 
Beleidsplan op te stellen en een meer Bestuurlijke Beleidsnotitie. Er was enige haast bij. 
 
Het Pastorale Team en het Parochiebestuur wilden daarvoor wel de nodige tijd nemen waarbij 
kwaliteit en draagvlak speerpunten zouden moeten zijn. 
Besloten werd een adviesgroep de opdracht te geven een onderzoek te doen, materiaal aan te reiken 
dat zou kunnen leiden tot het ontwikkelen van een eigentijdse visie op parochie-zijn. 
 
Teneinde o.a. draagvlak te creëren koos de adviesgroep er vervolgens voor om met de Gemert-
Bakelse  gemeenschap in gesprek te gaan.  
Er werden 69  verenigingen, organisaties, stichtingen uitgenodigd  waarvan er 33  zich lieten 
vertegenwoordigen op de daartoe 5 geplande bijeenkomsten. In totaal namen ruim 100 personen 
deel aan de avonden. 
Centraal stonden daarbij de vragen: 

1. “Hoe kijkt U aan tegen de Parochie?” 
2.  “Wat is er goed aan onze parochie?”  
3. “Wat zou er beter/anders moeten waardoor U denkt:  daar wil ik wel/weer bijhoren?”  
4. “Hoe zou de parochie weer een bindende factor kunnen zijn?” 

 
Gedurende 5 avonden werden telkens 4 dezelfde vragen aan de aanwezigen voorgelegd. Die vragen 
werden vervolgens in kleine subgroepen beantwoord. Elke groep rapporteerde schriftelijk. Alle 
rapportages zijn daarop gebundeld. Hoofdstuk III geeft per vraag de hoofdlijnen weer van die 
verslagen. 
 
Vanwege de omstandigheid dat een bezoek aan het Commanderij College, alwaar dezelfde vragen 
zouden worden gesteld,  niet in het schema van het Commanderij College paste, werd besloten 
contact de zoeken met de Pedagogische Academie De Kempel  in Helmond. Op 16 december 2019 
hebben we een bezoek gebracht aan de Academie met licht aangepaste vragen: 

1. Hoe kijk je tegen religie aan? 
2. Wat is er goed aan religie/jouw religie? 

of 
Wat zou er beter/anders moeten waardoor je denkt: daar wil ik wel/weer bijhoren?  

3. Hoe zou religie in de vorm van een kerk/moskee/ tempel/synagoge e.d. een verbindende 
factor kunnen zijn?  

Omdat de “Kempel-doelgroep” (jongeren van 17 t/m 23 jaar) afwijkt van de eerder bevraagde 
groepen en omdat de gestelde vragen ook afwijken, is besloten om de resultaten van het bezoek aan 
de Academie in een apart hoofdstuk te behandelen. 
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III. De vier vragen, een samenvatting 

Vraag 1: Hoe kijkt U aan tegen onze parochie? 

Wat komt er bij U boven? 
Wat betekent de parochie nog voor U?  

 Men is teleurgesteld, men ervaart een soort verlatenheid. 
Er is voor het gevoel de laatste jaren veel afgebroken, regels gingen voor mensen. 
Teveel wat niet meer mocht of weer moest. 

 De parochie is ver weg, er is afstand gegroeid. 
Gebrek aan communicatie, betrokkenheid. 
Aansluiting verloren met de samenleving. 
De parochie heeft geen gezicht meer. 

 De neerwaartse lijn is duidelijk in termen van aantal kerkgangers, jongeren, communicanten, 
vormelingen, uitvaarten, etcetera. 

 Gemis van eigen identiteit als dorp, teveel centraal geworden. 
 Niet elk kerkdorp is vertegenwoordigd in het bestuur. 
 Moeilijk bereikbaar , vaak antwoordapparaat (onpersoonlijk). 
 Pastores en Parochiebestuur zijn relatief onbekend. 
 De kerk is letterlijk en figuurlijk op slot gegaan. 

 

 

 

 

Vraag 2: Wat is er goed aan onze parochie? 

 De parochie is een bindende factor bij belangrijke gebeurtenissen in het leven; krijgen vorm en 
inhoud. 

 Er zijn veel vrijwilligers waar goed voor gezorgd wordt (moet worden). Zij dragen de parochie. 
 Plek voor rust en bezinning. 
 Er zijn vele en gevarieerde activiteiten. 
 Het pastoresteam heeft een goede indruk gemaakt. 
 Goed nu gehoord te worden. 
 Gilden, koren, werkgroepen, OLV-Broederschap, Armenbestuur e.a. geven de gemeenschap 

verbondenheid. 
 Koor-uitwisselingen , goede samenwerking. 
 De kerkgebouwen en het  interieur zijn goed onderhouden; nog in elk kerkdorp een kerk open. 
 Goed onderhouden kerkhoven; plekken om te gedenken. 
 Specifieke vieringen worden goed bezocht (kleuterkerk, gezinsvieringen, Braziliaanse viering, 

openlucht mis Esdonk, carnaval, bedevaart). 
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Vraag 3: Wat zou er beter/anders moeten waardoor U denkt: daar wil ik wel/weer 

bijhoren?  

 Pastores moeten duidelijk aanwezig zijn in de samenleving, meer zichtbaar (niet alleen voorgaan 

in vieringen).  Ook persoonlijk bereikbaar, zo min mogelijk dat antwoordapparaat. Ambulant 

pastoraal werk. 

 Meer samenwerking tussen groepen, pastores, vrijwilligers. 

 Meer eigentijdse Public Relations bedrijven; gebruik maken van de diverse sociale media. 

 Laat vieringen ook echt een “feest”zijn: inspirerend, eigentijds, aansluiten bij de actualiteit. 

Inbreng van parochianen mogelijk maken. Denken aan Thema-vieringen; meer beleving brengen; 

afwisselende muziek (klassiek/eigentijds) . 

 Begintijden die uitnodigen (niet om 11.00 uur).  

 Zorg voor een gevarieerd soort vieringen: 

o Klassieke/gregoriaanse dienst 

o Communiedienst 

o Woord- en gebedsdienst 

o Jongerendienst 

o Familiedienst 

o Meezingdienst 

o Lezing- of Bijbeldienst 

o Sprekersdienst 

 De kerkgebouwen veel meer gebruiken, meer functioneel maken: concerten, exposities, kunst, 

discussie- en informatieavonden; afscheidsvieringen mogelijk maken zonder  eucharistie. 

 Laat de Kerk en Parochie een ontmoetingsplaats worden waar iedereen welkom is. Gastvrij, 

koffie en thee na de vieringen op zaterdag en zondag, dan ontmoeten mensen elkaar. 

 Zoveel als mogelijk is per kerkdorp  organiseren. 

 Maak ruimte voor dialoog en nieuwe werkvormen. 

 

 

Vraag 4: Hoe zou de parochie weer een bindende factor kunnen zijn? 

 Bevordering van eigen identiteit in eigen dorp. 
 Geef de Parochie  een eigentijds karakter. 
 Zorg voor openheid in allerlei vormen (zie ook onder 3); inloopmogelijkheden bieden. 
 Voelbaar/zichtbaar aanwezigheid van pastores.  

Eén centraal pastoraal team dat dagelijks op “kantoor” aanwezig is, elkaar ziet (en ook de 
vrijwilligers), elkaar aanvult en ondersteunt, de telefoon opneemt. 

 Meer naar buiten treden door samen te werken met andere instituties of organisaties, 
bijvoorbeeld met dorpsondersteuners, jongerenwerkers, gemeente, huisartsen, wijkzorg, 
onderwijs, GGZ. 

 Aansluiten bij de actualiteit/flexibel zijn. 
 Themavieringen resp. –avonden (relevante onderwerpen zoals milieu, opvoeding etc.) 
 Levendigere  vieringen met een verhaal, eigentijdse muziek. 
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IV. Bezoek aan Pedagogische Academie De Kempel 
Op  16 december 2019 is een bezoek afgelegd aan de Pedagogische Academie De Kempel te 
Helmond. Aan de 26 eerstejaars studenten (17 t/m 23 jaar) zijn onderstaande vragen voorgelegd. 
Deze vragen  zijn enigszins aangepast om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de gevarieerde 
belevingswereld van de beoogde groep. De verdere werkwijze is ongewijzigd gebleven:  groepen 
vormen, onderlinge discussie en vastleggen van de discussieresultaten.  
Hoewel slechts een 3-tal studenten uit de parochie afkomstig is, kan gevoeglijk worden aangenomen 
dat de discussieresultaten een weergave zijn van de meningen en standpunten  zoals die bij veel 
jongeren in onze parochie gangbaar zijn en daarom van belang kunnen zijn bij de verdere verwerking 
van alle onderzoeksgegevens.  
 
 
 
 
 
 

Vraag 1: Hoe kijk je tegen religie aan?  

We praten heel gemakkelijk met elkaar over een mooie film, een boek, hobby’s, vrijwilligerswerk etc, 
maar minder gemakkelijk over geloven en zingeving. Hoe is dat voor jou?  
 Religie drijft tot idiote acties 
 Geldwolven 
 Is er echt een straf (hel) nodig om mensen fatsoenlijk met elkaar om te leren gaan? 
 Tegenspoed stimuleert religie 
 Geloof is iets extra’s , een soort hobby 
 Geloof= familie, vrienden, daar hoor ik bij, daar leef ik voor 
 Sociale contacten 
 Geeft mensen hoop en geloof+binding 
 Mensen niet dwingen tot een bepaald geloof 
 Andermans geloof respecteren 
 Bij zingeving wordt gedacht aan: studie, gezin, sporten, plezier, eten, leuke dingen, vrienden, 

relatie 
 Religie kan heel mooi zijn en mensen bij elkaar brengen, maar het wordt uit zijn verband 

getrokken en duwt mensen uit elkaar 
 Geloof wordt vaak als ‘lacherig’ gezien wanneer iemand gelooft 
 Erover praten is niet zo moeilijk ondanks dat er thuis niet over gepraat wordt 
 Goed zijn voor de mensheid, dingen doen om mensen te helpen die bijvoorbeeld eenzaam zijn 
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Vraag 2a: Wat is er goed aan religie/jouw religie?  

Wat houdt ons bijeen?  
Onderlinge relaties, behoefte ergens bij te horen? Omzien naar elkaar?  

Behoefte aan zingeving: waar leef ik voor, wat geeft mij moed, waaraan ontleen ik inspiratie?  
 Mensen horen bij een gemeenschap, gevoel ergens bij te horen. 
 Saamhorigheid 
 Het moet om het samenzijn gaan en niet om macht 
 Goede richtlijnen voor het leven 
 Brengt mensen bij elkaar (bijvoorbeeld Feestdagen, mis in de kerk en als iemand is overleden) 
 Wetenschap bewijst dat geloof niet klopt 
 Houvast (Bijbel. Koran…) 
 Zin van het leven 
 Ergens in geloven 
 Akoestiek van de geloofsgebouwen 

 

 

 

 

 

Vraag 2b: Kempel versie: Wat zou er beter/anders moeten waardoor je denkt : daar wil 

ik wel/weer bijhoren? 

 Zingen (amerikaans, gospel) 
 Minder serieus 
 Moderner 
 Kussens in de kerk 
 Minder/geen regels bij religie, te streng en te ouderwets 
 Daarnaast vinden wij dat het geen goede zaak is dat mensen (slechte) dingen doen met als reden 

religie (bijvoorbeeld IS) 
 Tastbare religie: leukere missen en een betere plek op de wereld voor mens, dier en natuur 
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Vraag 3: Hoe zou religie in de vorm van een kerk/moskee/tempel/synagoge e.d. een 

verbindende factor kunnen zijn? 

Stel dat de kerk/moskee/tempel/synagoge een plaats biedt om op adem te komen, rust, 
stilte en bezinning mogelijk maakt. Belangrijk in deze tijd van individualisering, 
veranderingen, nieuwe en snelle media . Dit door middel van o.a. vieringen, activiteiten, 
kunst, dialoog etc..?  
 Een plek zoals een moskee is een plek waar mensen samen komen, het verbindt mensen. 
 De kerk heeft iets te maken met God en gebod en omdat wij daar niet in geloven, is dat niet echt 

een plek om samen te komen. 
 Plekken waar wij samen komen zijn eerder plekken als café’s of bij vrienden thuis. 
 Bij vrienden of familie is voor ons de plek die wij associëren met liefde en samenkomen. 
 Een plek voor feestjes voor alle geslachten met drinken en eten , disco of genremuziek. 
 Verdere functies voor de Kerk: 

 Gezelschapsruimte 
 Drive-in bioscoop 
 Kienen 
 Chill ruimte 
 Ontmoetingsruimte (multifunctioneel voor bijvoorbeeld scouting..) 
 Bar 
 Meerdere activiteiten zoals bijvoorbeeld samen koken, groepsvorming 
 Spelletjes 
 Jeugdavond 
 Themafeesten: Kerst, oud en nieuw, carnaval, sinterklaas: meegekregen met de 

opvoeding=belangrijk 
 Sfeer 
 Thema’s: bijeenkomst voor mensen met dezelfde gedachten; clubs; scholen; muziek; 

mensen die een maatje zoeken om problemen te bespreken; eenzaamheid en thema’s in 
de missen en de missen aanpassen, moderner met muziek, comfortabeler  

 
 

Kempel-conclusie 

De ervaring is, opgedaan tijdens dit onderzoek, dat jongeren zoeken naar velerlei vormen van 
zingeving, waarvan religie er een kan zijn.  
Hierbij moet bedacht worden dat religie een uitkomst kan zijn van een discussie, eerder dan een 
startpunt! 
Deze jongeren voelen de noodzaak tot medemenselijkheid en omzien naar de ander. Dit wordt als 
een belangrijk wezenskenmerk van religie gezien.  
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V. Samenvatting/Integratie 

 

 

 Er is veel onvrede; mensen ervaren afstand, de parochie is ver weg en heeft geen 

gezicht meer. 

 

 Men is teleurgesteld; er is veel afgebroken.  

 

 Er zijn enorm veel ideeën om de neergang te stoppen en een nieuwe invulling te 

geven aan “het parochie zijn”. 

 

 Veel parochianen zien de kerk als plaats van samenkomst van dorpsgenoten waarbij 

de pastores aanwezig zijn om de samenkomst enige extra glans te geven (zoals een 

burgemeester). 

 

 Er wordt sterk gekozen voor locale aanwezigheid en ogenschijnlijk minder voor 

samenwerking en samenkomst op één centrale plaats binnen de parochie. 

 

 Het project/onderzoek “Kerk aan het Werk” is zeer goed ontvangen: grote 

betrokkenheid en inbreng. 

 

 Er zijn verwachtingen geschapen welke antwoord behoeven in de vorm van het 

Pastoraal Beleidsplan en Plan van Aanpak voor de komende 3 – 4 jaar. Een enorme 

uitdaging. 
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VI. Aanbevelingen 
1. Laat het Pastoraal Beleidsplan en Plan van Aanpak goed aansluiten op de bevindingen van dit 

onderzoek teneinde draagvlak te creëren; sleutel voor  succes. 
 

2. De  door het Parochiebestuur en Pastoraal Team vastgestelde hoofdlijnen van Beleid: Visie, 
Missie, Doelstelling en Strategie, zoals vastgelegd in het Beleidsplan, zullen vertrekpunt zijn 
bij de uitwerking van het Plan van Aanpak: geef bestaande of nieuw op te richten 
werkgroepen  en commissies de opdracht het Plan van Aanpak handen en voeten te geven 
door met concrete voorstellen te komen. 

 
3. Om nieuw bloed te kunnen aantrekken zou het plaatsen van vacatures in de pers en op 

sociale media, ten behoeve van bestaande of nieuwe werkgroepen/commissies, een 
mogelijkheid kunnen zijn. Functie, taak , inhoud, gewenste  ervaring en kennis dienen daarbij 
helder te worden gepresenteerd.  
 

4. Houd de bestaande organisatiestructuur nog eens goed tegen het licht tegen de achtergrond 
van de onderzoeksresultaten. De behoefte aan eigen identiteit moet een aandachtspunt zijn.  
Advies aan het Bestuur: om de nieuwe plannen en vernieuwing ook kansrijk te laten zijn kan 
een “Projectorganisatie” een belangrijke ondersteuning zijn. 
 

5. Vul de behoefte aan een heel gastvrije Parochie en Kerk concreet in met ruimte voor 
verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit. 
Laat de Kerk een ontmoetingsplaats zijn; gebruik de mooie gebouwen voor veelzijdige 
activiteiten, waarbij zingeving centraal staat. 
 

6. Werk aan een levendige en eigentijdse liturgie, zo mogelijk ook ruimte voor interactie en 
debat, gastsprekers en bijzondere vieringen. 

 
7. Zorg voor een uitnodigend, laagdrempelig pastoraat waarbij ook nadrukkelijk aandacht 

uitgaat naar jongeren. 
Geef diaconaal pastoraat concreet vorm door aandacht voor mensen, zeker als ze kwetsbaar 

zijn. 

8. Organiseer dat pastores en leden van het  Parochiebestuur gemakkelijk bereikbaar zijn, 
bijvoorbeeld door de dagelijkse aanwezigheid van een van de pastores op het 
parochiecentrum. 

 
9. Geef begrippen Fusie en Identiteit alle aandacht door communicatie, aanreiken van inzicht 

en een uitnodigende houding. 
 

10. Bovenstaande aanbevelingen kunnen alleen binnen bereik komen wanneer er wordt 
geïnvesteerd in menselijke energie. Hiermee wordt de parochianen de mogelijkheid gegeven  
in hoge mate zelfstandig Kerk te zijn.  
Voor meer achtergrond informatie hierover:  zie Bijlage 5. 
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VII. Bijlagen 

Bijlage 1: De uitnodiging aan de organisaties, verenigingen, stichtingen (voorbeeld) 

 

UUiittnnooddiiggiinngg!! 
Kerk aan het werk! 

   (In geloof hoop en liefde) 

De blik naar buiten, op zoek naar verbinding! 
De deur van de Kerk stond en staat altijd open, maar de kerk is onderweg veel mensen 
kwijtgeraakt. Ze is op zoek naar vernieuwing, verbinding, aansluiting, ontmoeting, onderlinge 
steun en wil graag weten hoe ze mensen opnieuw kan bereiken. 

 
Wij, de adviesgroep van de parochie, nodigen U van harte uit bij deze zoektocht naar ´n antwoord door 
ons te helpen met Uw ideeën, gedachten en meningen. 
 
Centraal staan o.a. de vragen :   
"Hoe kijkt U nu tegen de parochie/ de kerk aan..? " , “Wat is er goed/wat moeten we koesteren?” of 
"Wat betekent de parochie nog voor U?.."  en "Wat zou beter/anders moeten of kunnen..? " 
 
We zouden het op prijs stellen om hierover met zoveel mogelijk leden van Uw organisatie  van 
gedachten te wisselen in een bijeenkomst die 1 uur tot 1,5 uur zou kunnen duren. 
“Laat U horen!” 
 
De resultaten van deze bijeenkomst zullen mede de basis vormen voor een nog te maken Pastoraal 
Beleidsplan (WAAR WILLEN WE  NAARTOE?) en een bijbehorend Plan van Aanpak (HOE KOMEN WE DAAR?) welke 
uiteindelijk door het Pastorale Team, de Pastoraatsgroep en het Parochiebestuur zullen worden 
vastgesteld. 
 
Wij hebben voor U de volgende datum, tijd en plaats gereserveerd: 
28 Oktober 2019, van 20.00 uur tot 21.30 uur,  in Fam. v.d. Boomen, Beeksedijk 10, in Gemert.  
 
Graag vernemen wij van U z.s.m. of Uw organisatie op onze uitnodiging wil ingaan en met hoeveel 
personen U denkt aanwezig te zullen zijn. 
 
 
In afwachting, de adviesgroep 
met vriendelijke groet, 
Pastor Stefan Schevers Toos van Katwijk 
Pater Candido Sousa Luhuma CSSp Gerda de Beijer 
Pater Martin van Moorsel CSSp Antoon van der Heijden 
 Piet Peters 

 

Aan:  OLV Broederschap 
t.a.v.  Dhr. A. Kandelaars  
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Bijlage 2: De lijst van uitgenodigde organisaties, verenigingen, stichtingen  

Nummer Organisaties, Verenigingen, Stichtingen Nummer Organisaties, Verenigingen, Stichtingen 

1 Armenbestuur 36 Koor Herenkoor Bakel 

2 BedrijvenKontakt Gemert 37 Koor Herenkoor St Jan 

3 Commissie rond de Kerk Bakel 38 Koor KBO Nooit Gedacht Milheeze 

4 Commissie rond de Kerk De Mortel 39 Koor La Vivacité 

5 Commissie rond de Kerk De Rips 40 Koor Les Chanteurs 

6 Commissie rond de Kerk Elsendorp 41 Koor Mignonkoor 

7 Commissie rond de Kerk Gemert 42 Koor Ringshout 

8 Commissie rond de Kerk Handel 43 Koor Spired De Rips 

9 Commissie rond de Kerk Milheeze 44 Koor Uitvaartkoor Bakel 

10 Dames Societeit Gemert 45 Koor Volkszangkoor Bakel 

11 De Stem van Bakel 46 KoorGemengd Koor De Mortel 

12 Dorpoverleg De Rips 47 LEV-Groep 

13 Dorpsoverleg Elsendorp 48 OndernemersVereniging  Bakel 

14 Dorpsoverleg Milheeze 49 OndernemersVereniging  Elsendorp 

15 Dorpsraad Handel 50 OndernemersVereniging De Mortel 

16 Esdonks Kapelleke 51 OndernemersVereniging Milheeze 

17 Heemkunde Kring Bakel Milheeze 52 Onze Lieve Vrouwe Broederschap 

18 Heemkunde Kring Gemert 53 Scouting Willibrord 

19 Heemkunde KringDe Rips 54 SeniorenVereneniging Gemert 

20 Jonge Ondern. Gemert Bakel 55 Sint Jorisgilde 

21 Kapelgroep 56 St Antonius St Sebastianus gilde 

22 KBO  Milheeze 57 St Willibrordusgilde 

23 KBO Bakel 58 Stuurgroep De Mortel 

24 KBO De Mortel 59 Voortgezet  Onderwijs 

25 KBO De Rips 60 Vrouwen Samen Sterk 

26 KBO Elsendorp 61 VVV Gemert-Bakel 

27 KBO Handel 62 ZijActief Bakel 

28 KleuterKerk 63 ZijActief Elsendorp 

29 Koor A Djambo (Venray) 64 ZijActief Gemert 

30 Koor ADAKO 65 ZijActief Milheeze 

31 Koor Crescendo Elsendorp 66 Zonnebloem Bakel Milheeze De Rips 

32 Koor Dameskoor St Jan 67 Zonnebloem Elsendorp 

33 Koor De Vrije Heerlijckheid  68 Zonnebloem Gemert Handel De Mortel 

34 Koor Friends with Voices Milheeze 
69 

Zuidelijke Land & Tuinbouw Organisatie   
(Gemert-Bakel) 35 Koor Gemengd Koor Handel 
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Bijlage 3: De lijst van de organisaties die vertegenwoordigd waren 

Nummer Organisaties, Verenigingen, Stichtingen 

1 Commissie rond de Kerk Bakel 

2 Commissie rond de Kerk De Mortel 

3 Commissie rond de Kerk De Rips 

4 Commissie rond de Kerk Gemert 

5 Commissie rond de Kerk Handel 

6 De Stem van Bakel 

7 Dorpoverleg De Rips 

8 Dorpsoverleg Elsendorp 

9 Dorpsoverleg Milheeze 

10 Dorpsraad Handel 

11 Esdonks Kapelleke 

12 Heemkunde Kring Bakel Milheeze 

13 Heemkunde Kring De Rips 

14 Kapelgroep 

15 KBO De Mortel 

16 KleuterKerk 

17 Koor Dameskoor St Jan 

18 Koor De Vrije Heerlijckheid  

19 Koor Friends with Voices Milheeze 

20 Koor Gemengd Koor Handel 

21 Koor Herenkoor St Jan 

22 Koor KBO Nooit Gedacht Milheeze 

23 Koor Les Chanteurs 

24 Koor Gemengd Koor De Mortel 

25 LEV-Groep 

26 OndernemersVereniging  Bakel 

27 Onze Lieve Vrouwe Broederschap 

28 Scouting Willibrord 

29 SeniorenVereneniging Gemert 

30 Sint Jorisgilde 

31 St Antonius St Sebastianus gilde 

32 St Willibrordusgilde 

33 Zonnebloem Gemert Handel De Mortel 
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Bijlage 4: De “inspirerende tekst” 

 

Ter inspiratie voor deze avond: Kerk aan het Werk! 
 

 
“………Ondanks al zijn beperkingen had de kerk nog wel iets meer te bieden dan 
alleen geloof, zingeving en een gebouw. Het was één van de steunpilaren van 
het menselijk bestaan! Want in de kerk was je niet alleen. Daar vierde je elkaars 

life events, daar werd geld ingezameld in geval van nood, daar hielp je ouderen 
en kwetsbaren totdat je zelf onvermijdelijk één van hen werd. Je was er 
onderdeel van iets groters, een organisatie waarmee rekening werd gehouden, 
iets van gewicht om het op te nemen tegen de wereld om je heen. Er is helaas 
weinig voor in de plaats gekomen”.  
(Uit “Het Christendom is nu een tandeloze musical” van NRC-columniste Rosanne Hertzberger, 20 april 2019) 
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Bijlage 5: Leken zijn pastoor 

Een artikel op de website www.abdijvanberne.nl met de titel “Leken-zijn-pastoor” geeft helder 
weer welke weg bewandeld kan worden om te komen tot nieuwe vormen van “parochie”zijn. 
Het betreffende artikel is hieronder weergegeven: 
  
20-12-2019, Abdij van Berne Heeswijk 
 

Leken zijn pastoor 
 
 Als je de traditionele organisatievorm van parochies als enige mogelijkheid blijft zien, zijn de 
problemen niet meer te overzien. Het priestertekort in de meeste Europese landen daagt uit tot 
onorthodoxe oplossingen. 
 
Door: Denis Hendrickx 

 

 De tijd van pastoor en kapelaans is voorbij. In veel Europese landen hebben bisschoppen besloten 
om het aantal parochies door administratieve parochiefusies kunstmatig aan te passen aan het 
aantal beschikbare priesters, of werd er een priester benoemd tot pastoor van twee of meer 
parochies, met alle overleg- en vergadergevolgen van dien.  
 
Nu al blijkt dat het samenvoegen van parochies op langere termijn geen soelaas biedt. We zien hoe 
priesters overbelast raken met administratieve taken. In sommige landen wordt daarom onder 
leiding van nota bene bisschoppen zelf op zoek gegaan naar andere modellen, weliswaar binnen de 
kaders van het Katholieke kerkelijke recht en niet zelden bewust de randen ervan opzoekend.  
 

De roep om de uitdagingen van het priestertekort positief te beantwoorden is niet nieuw. In 
2007 bijvoorbeeld schreef de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hierover een open 
brief aan de Nederlandse Bisschoppen. “Niet te ontkennen is, dat het priestertekort zich 
steeds meer en ook duidelijker manifesteert. Daar doet zich eenzelfde proces voor als bij 
ons, religieuzen: weinig aanwas en sterke vergrijzing. Geen puur Nederlands verschijnsel”. 
  
“Even manifest”, zo geeft de brief uit 2007 aan, “is het dat de betrokkenheid van de 
gelovigen op kerk en geloof toeneemt – dat zij medeverantwoordelijkheid willen en kunnen 
dragen op diverse terreinen van het kerkelijk leven. Nu we zelf eenmaal onze eigen situatie 
hebben leren duiden als een appel van God om plaats te maken voor andere evangelische 
leefwijzen, vragen wij ons af, of hier God ook niet aan de ‘priesterkerk ‘vraagt, plaats te 
maken voor een andere vorm van kerk – niet dat daarin geen plaats meer zou zijn voor 
priesters, maar een vorm van kerk-zijn waarin de uitoefening van het ambt een eigen maar 
geen overheersende plaats inneemt – een kerkvorm waarin de gelovige gemeenschap 
zichzelf draagt, daarbij gesteund en geholpen door ambtsdragers. Een vorm van kerk-zijn die 
meer verweven is met wat er al aan ‘gemeenschap’ leeft. Geen verticaal kerkbeeld, maar 
horizontaal. Zo een gemeenschapsideaal leeft ook steeds meer onder ons en wordt ervaren 
als ‘teken van de tijd’, als weldadig.” 
Recente informatiestromen laten ook zien dat er binnen het Vaticaan – al is het nog 
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voorzichtig – toch enige beweging merkbaar is. Historisch mag het dan zo zijn dat leken een 
tweederangs rol kregen toebedeeld in de Kerk, Paus Franciscus heeft nog niet zo lang 
geleden aangegeven, dat hij in het Vaticaan een departement wilde dat evenwaardig zou 
zijn aan de andere congregaties en waarin de leken de hoofdrolspelers zijn. Daarmee wil de 
kerk de Leken zeker niet klerikaliseren. 
 
Kardinaal Farrell, hoofd van het departement voor de leken, benadrukte het in een recent 
interview: “Zij (leken) moeten mensen van de wereld blijven, die in de wereld leven.” De 
paus beseft dat administratieve taken door om het even wie kunnen worden uitgevoerd. 
Ze werden uitgevoerd door priesters, maar leken kunnen dat net zo goed. Maar de 
gedachteontwikkeling gaat zeker ook verder. Zo wordt er gesteld: “Priesters zijn niet 
noodzakelijk de best-geplaatsten om anderen te vormen rond huwelijk. Ze hebben die 
ervaring nu eenmaal nooit beleefd, zelfs al kennen ze de moraal- en dogmatische theologie 
in theorie.” 

De groeiende praktijk  
Theoloog Hendro Munsterman verhaalde in september in het Nederlands Dagblad enkele 
ervaringen van nieuw ingeslagen wegen. In het Duitse bisdom Osnabrück zijn leken als 
parochieverantwoordelijken aangesteld. Zowel mannen als vrouwen. In zekere zin zijn zij 
‘pastoor ‘zonder priester te zijn. Dit model bestaat in Duitstalig Zwitserland al enkele 
decennia. Het grote voordeel is dat geloofsgemeenschappen kunnen blijven bestaan, dicht 
bij de leefwereld van mensen. “Kerk moet dicht bij de mensen blijven en dat geldt ook voor 
de leiding”, zo formuleert het de Duitse bisschop Bode. Overigens moet in dit verband wel 
meegenomen worden dat de mogelijkheid vooral ook geboden kan worden tegen een 
achtergrond van veel ruimere financiële mogelijkheden dan in bijvoorbeeld ons land. Naast 
het klassieke model van een parochie met een pastoor, en het model van een leken-
verantwoordelijke, wordt een derde model ingezet. In sommige bisdommen oefent niet 
langer één persoon de ‘pastoorsfunctie’ uit, maar een team van vrijwilligers.  
 

Het bisdom Keulen en Maagdenburg zijn dit model verder aan het ontwikkelen. Gelovigen 
worden zo uitgedaagd om werkelijk verantwoordelijkheid voor hun parochie te nemen, 
met een bisschoppelijke zending voor de periode van vier of vijf jaar. Ook hier blijft een 
priester als ‘moderator’ volgens het kerkelijk recht de hoofdverantwoordelijke, maar 
zodanig op afstand dat de feitelijke leiding en coördinatie bij leken ligt. In de 27 Duitse 
bisdommen zijn er momenteel al 185 parochies waar leken de ‘pastoorsfunctie’ overgenomen 
hebben. 

 
En wat nu met onze Nederlandse kerk?  
In de reeds aangehaalde KNR-brief aan de Nederlandse bisschoppen – nu ruim 10 jaar 
geleden – werd al uitgesproken dat uit alle discussies op lokaal of bovenlokaal niveau blijkt, 
dat het vooral zou dienen te gaan om een vorm van kerk-zijn die meer verweven is met wat 
er al aan ‘gemeenschap’ leeft. Geen verticaal kerkbeeld, maar horizontaal. Zo een 
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gemeenschapsideaal leeft steeds sterker en wordt ervaren als ‘teken van de tijd’, als 
weldadig. Het afnemen van het priesterbestand en de groei van lekenverantwoordelijkheid 
moeten dan ook geduid worden als ‘tekenen van de tijd’. Is hier Gods Geest werkzaam? 
Volgens mijn bescheiden mening zoekt Zij van onderop haar weg naar boven en zoekt ze 
gelovigen die haar stem geven. 
 
We zijn inmiddels ruim 10 jaar verder. Diverse ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat 
de afbrokkeling van het bestaande openbare geloofsleven en de daarmee verbonden 
kerkorganisatie in versneld tempo heeft plaatsgevonden. En het eindpunt is zeker nog niet 
bereikt.  
 

Als we strak blijven vasthouden aan kerkmodellen met enkel celibataire priesters formeel 
als eindverantwoordelijken voor het pastoraat en de organisatiestructuur van de 
geloofsgemeenschappen, dan lijkt de somberheid alleen maar toe te nemen. Met 
verantwoordelijken op de verschillende niveaus – van lokale bisschop tot de plaatselijke 
parochiebestuurder – en geruggesteund door het hoogste kerkelijke gezag uit Rome zal 
creatief gezocht moeten worden naar plaatselijke mogelijkheden. Aan vrouwen of mannen, 
gehuwd of ongehuwd, daartoe gevormd en opgeleid, dient de dienst van inspiratie en de 
leiding te worden toevertrouwd. Het zal zeker in de meeste gevallen geen fulltime betaalde 
functie kunnen zijn, maar meer een deeltaak.  
 
In de verschillende geloofsgemeenschappen welke van oudsher aan norbertijnen van Berne 
zijn toevertrouwd, zie ik geen mogelijkheid om norbertijnen voor te dragen om de leiding 
van het pastoraat op de schouders te nemen. Wat ik wel zie en voel is dat mensen de 
relatie met Berne willen vasthouden en dat de lokale kerngemeenschap van groot belang 
wordt geacht. Kerkgemeenschappen zijn lange tijd het bindmiddel van de plaatselijke 
gemeenschap geweest. 
 
Door een kerkgebouw te sluiten, door een parochie te laten fuseren, is het gevaar groot 
dat een belangrijke plaatselijke infrastructuur verdwijnt. Kerk-zijn is en blijft vooral: 
aanwezig zijn in de omringende samenleving, je oor te luisteren leggen en handen en 
voeten geven aan wat gehoord en gezien wordt. De organisatie en de dienst van de leiding 
zouden daaraan moeten worden aangepast, hoezeer de mogelijkheden soms ook de 
nodige beperkingen in zich dragen. 
 

Denis Hendrickx is abt van de Abdij van Berne 
 
 

 

 


