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Vraag/ opmerking/ suggestie Antwoord 
 

A. Besluit als zodanig 

 
A.1  Wat is de reden voor sluiting van vier kerken? Het pastoraal liturgisch gebruik van de kerken is gering tot zeer gering. 

 

A.2 Kan dat onderbouwd worden? De cijfers over het kerkbezoek die tijdens de presentaties op alle locaties 

getoond zijn laten dat zien. 

In de kerken zijn er (te) weinig kerkgangers tijdens de H. Mis.  

Aanwas van nieuwe vrijwilligers is er bijna niet. 

Sacramenten worden niet veel meer toegediend. 

De pastorale beschikbaarheid is onduidelijk voor de toekomst. 

De aantrekkingskracht van jongeren wordt gemist.  

De zangkoren krijgen geen aanwas. 

 

A.3 Wat is de financiële reden? Alle kerken hebben een exploitatietekort met name door hoge gebouwkosten.  

Op de info avonden zijn de exploitatiecijfers openbaar en helder gepresenteerd. 

 

A.4 Is het besluit een voorgenomen besluit? Ja, het besluit is een voorgenomen besluit. 

 

A.5 Wanneer horen de parochianen het voorgenomen besluit? Op de tweede informatieavond in december zal het bekend worden gemaakt. 

 

A.6 Kunnen parochianen hierop reageren? Parochianen kunnen zowel tijdens de eerste als de tweede informatie avond 
hierop reageren. Er kan altijd een reactie of e-mail naar het parochiesecretariaat 
gestuurd worden. 
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A.7 Wat gebeurt er daarna? Het voorgenomen besluit van het bestuur, gehoord hebbende de parochianen, 
wordt voorgelegd aan het bisdom (Priesterraad). 
 

A.8 Wie onttrekt de kerk aan de eredienst? De bisschop, gehoord hebbende de Priesterraad, neemt het besluit tot feitelijke 

onttrekking aan de eredienst. 

 

A.9 Is er al eerder overleg geweest? Vorig jaar is er overleg geweest met de locatieraden en met het bisdom over het 
concept gebouwenplan. Door Corona waren grootschalige bijeenkomsten niet 
toegestaan of niet wenselijk. 
 

 
B. Adviezen voor de keuze van kerkgebouwen 

B.1 Heeft het kerkbestuur gedacht aan? 
o Waarom vier kerken sluiten, zijn er andere opties? 
o Behoud de kleine kerken die zijn goedkoper in 

onderhoud en energieverbruik 
o Lage exploitatiekosten zijn belangrijk. 
o Denk aan de historie van een kerk. Alphen is de oudste. 
o Kunnen we samenwerken met Protestantse kerken, die 

zijn kleiner en goedkoper in onderhoud 
o Zes kerken sluiten; dat beperkt de gebouwkosten  
o Eén kerk aan de Maas en één kerk aan de Waalkant. 
o Denk bij de keuze aan parkeergelegenheid. 
o Misschien is een kapelfunctie ook een optie?  
o Bedevaartplaats Maasbommel in ere houden.  
o Alleen Altforst en Beneden- Leeuwen openhouden.  

 
Het kerkbestuur heeft al deze adviezen, opmerkingen en vragen bestudeerd. 
Er is gekeken of er opties waren die niet zijn meegewogen. 
De aspecten die voor het kerkbestuur belangrijk waren bij het voorgenomen 
besluit, worden op de tweede informatiebijeenkomst nader toegelicht.  
Je kunt er op allerlei manieren naar kijken, is al tijdens de info avond gezegd. 
De Parochianen gehoord hebbende, meent het bestuur met een gewogen 
voorstel te komen.  
Als bekend is welke kerken gesloten gaan worden, zijn hier zeker ideeën bij die 
wij met de locatieraad willen bespreken.  
In onze gemeente zijn in alle dorpen al voorzieningen voor multifunctioneel 
gebruik. Scholen hebben, voor zover het kerkbestuur weet, geen behoefte aan 
andere ruimtes.  Gezondheidscentra zijn er ook al. 
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o Kan er een alternatieve viering in een dorpshuis?  
o Een grote kerk met weinig kerkgangers voelt niet als een 

kerkgemeenschap  
o Gaan Parochianen wel naar een andere kerk als de eigen 

kerk aan de eredienst onttrokken is? 
o Kun je niet samenwerken met scholen en verenigingen?  
o Is een kleinere geloofsgemeenschap niet beter? 

 

 

C. Pastorale Aspecten 
C.1 In hoeverre is er aandacht voor pastorale aspecten? 

Spiritualiteit speelt nu een grotere rol?  
We moeten met andere ogen naar ons geloof kijken. Het bisdom kan 
ondersteunen bij het vinden van nieuwe vormen zoals b.v. het familiepastoraat. 
 

C.2 Hoe worden parochies gerevitaliseerd?  

Als we de historische lijn blijven vasthouden, komen er steeds 

minder mensen in de kerk. Over 10 jaar is er dan geen kerk 

meer. Willen we als Parochie wel blijven bestaan? 

Pastoraal werkers kunnen daarbij helpen, maar dit kan alleen gerealiseerd 
worden als er ouders, vrijwilligers en werkgroepen in de locaties beschikbaar zijn, 
die zich hiervoor in willen zetten. Wereldwijd is er een nieuwe synode met 
gedachten en Ideeën over modernisering. Ook de Parochie werd naar ideeën 
gevraagd en die zijn ingestuurd. 
 

C.3 Gaat de Parochie denken over samenwerken met andere 
Geloofsgemeenschappen? 

Nadat bekend is welke kerken gesloten gaan worden, wordt er met de 
locatieraad overlegd. De Parochie wil op alle locaties in een of andere vorm actief 
blijven. 
 

C.4 Het tij keren vraagt om bezinning op een andere manier. 
Familiemissen, kindervieringen (kerst), inhoud eredienst 
wijzigen, die zijn nu niet aansprekend voor jongeren. 
H. Missen in kleinere ruimtes houden; dat schept een band. 

De Parochie hoopt dat vrijwilligers mee willen denken over een andere invulling 
en misschien een andere locatie, als er geen kerk meer is. Afhankelijk van de 
mogelijkheden van de omgeving. We hopen dat vrijwilligers meedenken met de 
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Locatieraad, zodat die er niet alleen voor staat. En mee willen helpen nieuwe 
vormen gestalte te geven. 
 

C.5 Kan de geloofsgemeenschap nog samenkomen? Is er een 
mogelijkheid een ruimte te huren in een dorpshuis, waar een 
viering gehouden gaat worden? 
Wat voor alternatieven zijn er?  
De oecumenische viering in Wamel bij voorbeeld? 

 

Er blijven nog vier kerken open. De geloofsgemeenschap zou daar gebruik van 
kunnen maken. De parochie wil graag in een of andere vorm overal aanwezig 
blijven. In de dorpen zouden kleinere groepen kunnen worden gevormd die het 
geloof ter plekke handen en voeten kunnen geven. Eventueel bijgestaan door 
een priester. Met de locatieraad kan de invulling besproken worden. 
Als er behoefte is aan een specifieke andere ruimte voor ontmoeting en vieren 
zullen wij de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. 
  

C.6 Mogen vrijwilligers daarin voorgaan? Bij een gebedsviering mogen vrijwilligers voorgaan. Bij een H. Mis een priester. 
 

C.7  Werkt het wel als je een kerk sluit? 
Gaan parochianen wel naar andere kerken?  
 
 
 
 
Kan er een enquête worden uitgevoerd? 
 
 

Soms wel en soms niet. We zullen over onze grenzen heen moeten stappen. 
Sommigen zullen dat doen door een andere kerk te bezoeken. Anderen maken 
gebruik van een alternatief b.v. een H. Mis op televisie. Of via kerkradio.  
We kunnen kerkbezoek faciliteren door gezamenlijk vervoer proberen te regelen 
of een taxi inzetten. 
 
Het gaat erom wie betrek je bij zo’n enquête. Wie is de doelgroep. Zijn dat de 
gelovigen? Wij vragen informatie aan de locatieraad. 

C.8 Kan er een alternatieve viering in een dorpshuis?  Ja, dat kan, als er behoefte aan is. Dan kunnen we die mogelijkheid onderzoeken 
Wij vragen informatie bij de locatieraden. Zie ook C5 
 

C.9 Wat te doen voor toeristen? Dat wordt overlegd met de locatieraden van de dorpen waar veel toeristen 

verblijven. 
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C.10 Is er een grote fusie op komst met Druten? Daar is ons niets van bekend 
 

C.11 Als er uitvaarten of bruiloften zijn; kan de kerk dan nog open? Zolang de kerk niet aan de eredienst is onttrokken, is er de mogelijkheid. 

 

C.12 Realiseert het bestuur zich de speciale betekenis  van ons 

kerkgebouw? 

Alle kerken hebben iets speciaals; ze hebben allemaal specifieke betekenis voor 

mensen en speciale herinneringen. Dat maakt het proces ook zo pijnlijk. 

 
D. Procedure sluiting en onttrekking aan de eredienst. 
D.1 Wat houdt sluiting in? Sluiting betekent dat er geen reguliere (weekend)vieringen meer zijn 

 

D.2 Wanneer wordt een kerk onttrokken aan de eredienst?  Er wordt met de locatieraad overlegd over de datum. Mogelijk zal het rond de 
zomer zijn. Maar eerder of later kan ook. Een laatste viering zal een bijzonder 
aspect hebben. 
 

D.3 Is bekend welke kerken worden gesloten? Nee, eerst hebben we de parochianen geïnformeerd, dat er een voornemen is 
om vier kerken te sluiten. Parochianen hebben adviezen en ideeën ingebracht. 
Die hebben we naast onze uitgangspunten gelegd. Daarna heeft het bestuur een 
voorgenomen besluit genomen. 
 

D.4 Hoe ziet de procedure eruit? De katholieke kerk heeft een procedure voor sluiting van kerken.(Canoniek 
Recht). Die wordt gevolgd. 
 

• In september zijn de informatieavonden gehouden in alle locaties. 

• Van de presentaties is een algemene versie gemaakt die wordt 
gepubliceerd (op de parochiewebsite) 

• Tevens komt er een samenvatting van vragen die op de 
bijeenkomsten gesteld zijn en de antwoorden erop. 
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• Het bestuur gaat de input van de parochianen verwerken en neemt 
een voorgenomen besluit welke vier kerken te sluiten. 

• Er vindt een vooroverleg met het bisdom plaats 

• Er komt een tweede informatieavond voor de Parochianen in 
december. 

• De aankondiging en uitnodiging voor die avond vindt plaats via de 
gebruikelijke kanalen.  

• Op de tweede avond wordt bekend welke kerken we gaan sluiten. 

• Na december volgt overleg met de locatieraden van de te sluiten 
kerken 

 

D.5 Wie blijft verantwoordelijk voor de kerk? Het Parochiebestuur blijft tot de verkoop verantwoordelijk. 
 

D.6 Hoe gaat het met de kosten voor de kerk? De kosten blijven tot die tijd voor de Parochie. 
 

D.7 Hoe gaat het met het onderhoud van de kerk? Omdat onze kerken bijna allemaal Rijksmonumenten zijn, zijn wij verplicht die 
sober te onderhouden. Dat betekent wind- en waterdicht en houtrot voorkomen. 
 

 

E. Financiën 
E.1 Blijft het vermogen in de dorpsgemeenschap? 

Is er aandacht voor dat de Kerk vroeger is opgebracht door 
Parochianen? 

Het vermogen van de lokale kerken is al bij de fusie overgeheveld naar de 
Parochie Sint Christoffel. Ook het huidige vermogen wordt gebruikt voor de 
toekomst van de Parochie. Overheveling was -na de fusie-nodig om de locatie 
pastoraal te kunnen blijven bedienen vanuit  de Sint Christoffel parochie 
 

E.2 Als er verkoopopbrengsten zijn, gaan die naar de 
Christoffelparochie? 

De verkoopopbrengst gaat naar de Parochie Sint Christoffel. We dragen uit de 
jaarlijkse inkomsten via de jaarlijkse bijdrage wel een gedeelte (%) af aan het 
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F. Herbestemming/ Verkoop 

F.1 Als de kerk sluit, sluit het kerkhof dan ook?  Het kerkhof blijft gewoon in stand. Het onderhoud gebeurt door de Parochie met 
vrijwilligers. 
 

F.2 Advies om alles met betrekking tot begraafplaatsen centraal 
te regelen. 
 

Het kerkbestuur denkt erover hoe dit het best geregeld kan worden als er 
onvoldoende vrijwilligers zijn. 

F.3 Komt er een afscheiding tussen kerk en kerkhof bij verkoop? 
 

Er moet een afscheiding komen. Hoe en wat moet nog overlegd worden. 

F.4 Worden de landerijen ook verkocht? 

 

Nee de landerijen staan erbuiten. Die zorgen elk jaar voor een vaste opbrengst in 
de exploitatie van de Parochie Sint Christoffel 
 

bisdom. Bovendien moet voor grotere financiële transacties goedkeuring van 
het bisdom worden gevraagd. 
 

E.3 Er is grond, er zijn gebouwen, belegd vermogen en een 
voorzieningen pot. Kunnen we niet zo doorgaan? 

Doel is om de Parochie in stand te houden en voldoende geld over te houden. 

Er moet geld zijn voor pastorale scholing en nieuwe initiatieven. En we willen 

geen rode cijfers meer.  

 

E.4  Hoe zijn de exploitatietekorten tot nu toe opgelost? Tot nu toe is er ingeteerd op vermogen. 
 

E.5 Als er vier kerken gesloten worden, is de exploitatie dan 
positief? 

Dat ligt eraan, wat voor andere consequenties er zijn. Zoals hoe ontwikkelen 
zich de kerkbijdragen en de collecten? De bedoeling is wel dat de exploitatie 
van de Parochie op den duur uit de rode cijfers komt. 
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F.5 In de presentaties zijn de huur en antenne opbrengsten 

buiten beschouwing gelaten, heeft dit nog een rol gespeeld 

bij de afweging? 

  

Nee, het bestuur heeft andere afwegingen. Natuurlijk is het wel fijn voor een 
locatie als die inkomsten er in de toekomst ook zijn. 

F.6 Niet tegen de hoogste prijs verkopen?  

De gemeenschap zelf de bestemming laten bepalen. 

De vraag is wat een kerk waard is, wij schakelen deskundigen in voor de verkoop. 
Als de lokale gemeenschap een goede nieuwe invulling heeft, wordt dat 
meegewogen.  
Het is niet zo dat de Parochie de kosten voor instandhouding gaat betalen. 
Het onderhoud drukt zwaar op de exploitatie. De meeste kerken zijn rijks 
monumenten en moeten goed in stand worden gehouden. 
 

F.7 Kan de Parochie niet zelf de exploitatie van appartementen 
op zich gaan nemen ? B.v. als de pastorieën verbouwd gaan 
worden? Dat brengt veel op. 
  

De Parochie is geen projectontwikkelaar of vastgoedbeheerder.  
De vraag is of het bisdom zoiets zou toestaan.  

F.8 Welke nieuwe bestemmingen zijn er mogelijk? We hebben al even kort overleg gehad met de gemeente i.v.m. de kerkenvisie. 
Maar de bestemming zal bij voorkeur een sociaal- culturele zijn. 
Woningbouw is ook een optie. De bestemming moet gedragen worden door de 
lokale gemeenschap. Als zich een koper meldt, moet de gemeente altijd om 
goedkeuring gevraagd worden voor een bestemmingswijziging. Bovendien is de 
gemeente bezig met een kerkenvisie. Wat kan waar? 
 

F.9 Kent u de DUMAVA subsidie? 
Misschien kan die benut worden voor de kerken die bij de 
Parochie blijven horen. 

Het Rijk heeft hiervoor 150 miljoen voor gereserveerd. Het gaat om 
duurzaamheidsmaatregelen voor maatschappelijke gebouwen. 
Punt is dat de subsidie maar 30% is. De kerk moet dan zelf heel veel bijdragen en de 
doelen die gesteld worden zijn voor kerken moeilijk haalbaar. 
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F.10 Zijn er al biedingen voor de kerken? Er is hier en daar geïnformeerd. Het bestuur maakt eerst een voorstel welke kerken 
gesloten gaan worden. Daarbij speelt het geen rol of er naar een kerk gevraagd is, 
dat komt later in het proces. Niet alles wat men wil, kan in een kerk. 
 

 
G. Parochieel Centrum 
G.1 Kan de nieuwe Pastorie in Wamel geen nieuw Parochieel 

Centrum worden? 
Het Kerkbestuur denkt erover of de pastorie in Beneden- Leeuwen of Dreumel het 
nieuwe parochieel centrum kan worden. En ook ligt er de vraag, waar de priesters 
gehuisvest gaan worden. 

 
G.2 Kan de Parochie niet beter alle pastorieën verkopen? De Parochie wil in de toekomst één Parochieel Centrum. De beslissingen of en waar 

dit komt worden later genomen. 

 

 

H. Vrijwilligers 
H.1 Wat voor perspectief is er voor vrijwilligers van de kerken die 

gesloten gaan worden. 
Wij hopen dat de vrijwilligers mee blijven werken aan de toekomst van onze 

Parochie. 

 

H.2 Wat is er voor perspectief voor de koren? Wij hopen dat er nieuwe initiatieven ontstaan voor koren, door samenvoeging of 
door oprichting van een nieuw koor. 
 

H.3 Is het mogelijk een overzicht te maken van de vrijwilligers-
taken in de Parochie en die bv op de site te plaatsen? 
Parochianen weten niet waar zij zich voor kunnen inzetten. 
 

Dit komt op de website van de Parochie. Wie interesse heeft kan bij het bestuur 
terecht voor informatie. Ook de locatieraad kan vrijwilligers gebruiken. 



Samenvatting vragen en opmerkingen presentatieavonden toekomstplan  
kerksluitingen van de Parochie Sint Christoffel in september 2022. 

 
 

10 
 

H.4 Worden de locatieraden opgeheven? Wij willen in alle dorpen pastoraal actief blijven. Dat kan alleen als er vrijwilligers 
zijn, die mede actief zijn. 
 

 
I. Informatie 

I.1 Hoe verloopt het informatietraject? 
Alleen via de Maas en Waler informeren is niet toereikend. 
Niet iedereen krijgt die en leest die. 
Ouderen reageren niet via e-mail of papier 
 

Op de website is na de presentaties in september, een algemeen verslag gemaakt 
van deze avonden. Ook een samenvatting van de vragen die op de avonden 
gesteld zijn met de beantwoording komt op de website. 
De locatieraden krijgen de power- point presentatie van de eigen locatie en een 
beknopt verslag van de avond. Bovendien de samenvatting van de vragen die er 
tijdens de avonden in september gesteld zijn en de beantwoording ervan. 
Bezoekers van de bijeenkomsten die hun e-mail adres opgegeven hebben 
ontvangen de algemene versie van de presentatie en een samenvatting van alle 
vragen en de beantwoording. 
 
Er komt een tweede bijeenkomst in december, die voor alle Parochianen 
toegankelijk is. 
In alle kerken zullen de pastors de aankondiging doen. 
De uitnodiging hiervoor komen in alle kerken te liggen en wordt op de website 
geplaatst. 
 

 
J. Overig 

J.1 Hoe gaat het met de actie kerkbalans en de 

kerkhofadministratie? 

We proberen het met lokale vrijwilligers toch rond te krijgen, anders moet het 
centraal geregeld worden. 
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J.2 Zou het van invloed zijn als we na 2 jr. Corona weer huis aan 

huis bezoeken voor de kerkbijdrage? 

Er zijn al locaties die dit weer oppakken. 

J.3 Zullen parochianen de kerkbijdrage blijven betalen als “hun” 

kerk weg is? 

Het kerkbestuur hoopt van wel. De parochie heeft de middelen nodig, ook om 
nieuwe initiatieven te faciliteren. Vitaliteit is erg belangrijk. 
 

J.4 Hoe gaat het met de misintenties op de lange termijn? Die worden overgenomen door de vier kerken die open blijven. 

 

J.5 Hoe wordt omgegaan met de kerkschatten? Er is een procedure hoe omgegaan moet worden met kerkschatten, als  er kerken 
gesloten worden. De locaties krijgen hier ook informatie over. 
 

 


