
1. Liturgie  Pastoor Skiba en Marjan Nicolai 

 Bij de sluiting van de 5 kerken en opheffen van de locaties proberen we zoveel mogelijk 

liturgische vrijwilligers een plek te geven in de vijf geloofcentra. De adviescommissie 

inventariseert de verschillende groepen zoals misdienaars/acolieten, lectoren, kosters, 

parochiaanvoorgangers, leden gezinsvieringwerkgroepen, bloemversieringgroepen enz. (N.B. 

voor de koren is er een aparte commissie). Vervolgens gaan zij met alle groepen in gesprek 

om de wensen en mogelijkheden van groepen en individuen in kaart te brengen. Hierover 

wordt advies uitgebracht.  

 De commissie stelt een advies op over de zondagse liturgie (+feesten en hoogfeesten): welke 

soort vieringen (Eucharistie, Woord- en Communie, gebedsviering, gezinsviering e.d. ) willen 

we programmeren, waar en wanneer?  

 In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook 

hier de vraag naar waar, wanneer en door wie?  

2. Secretariaten en archief  Dick Bouwman en Marc Brinkhuis 

 Opnieuw kijken naar taken van centrale administratie en secretariaten bij de geloofcentra. 

Overzicht maken van centrale en decentrale taken. Bestaande procedures bekijken en daar 

waar gewenst voorstellen tot wijziging doen.  

 De adviescommissie bekijkt ook naar de archivering van diverse zaken. Zij doet dat met 

inachtneming van de kerkelijke en wettelijke regelgeving. In het advies geeft zij weer wat, 

waar, hoe lang en door wie gearchiveerd moet worden.  

 De commissie maakt een inventarisatie van abonnementen (tijdschriften, liturgisch materiaal 

enz.) en geeft een advies over wat behouden dient te worden.  

3. Koren Pastoor Skiba, Marjan Nicolai/Lex Bekker en Hans van Dijk 

 

Vanaf uiterlijk 1 juli 2015 heeft ieder kerkcentrum (dus 5!) een gemengd koor voor zondagse liturgie 

en rouw- en trouw. Deze nieuwe koren staan open voor allen die tot nu toe in onze koren gezongen 

hebben. Naast deze koren zijn er een aantal thematische koren die zich onderscheiden door een 

eigen repertoire of aanpak. (Gregoriaans, Jongeren, enz.). Deze koren verzorgen geregeld de zang bij 

liturgie (evt. ook betrokken bij de voorbereiding op thematische vieringen). Dat betekent dus dat de 

huidige gemengde koren opgeheven worden en er 5 nieuwe worden opgericht. De thematische koren 

kunnen nieuw zijn of een doorstart van huidige koren (maar ook dan staat men principieel open voor 

nieuwe zangers vanuit de parochie). De adviescommissie komt zelf met voorstel of kinder/jeugdkoren 

ook op dezelfde wijze bekeken moeten worden of dat deze een uitzondering op de regel vormen. 

 De commissie gaat in gesprek met alle koren alvorens zij tot een advies komt. In deze 

gesprekken staat voorop dat ieder die wil zingen een plek binnen onze parochie krijgt. 

 In het advies stelt de commissie een aantal themakoren voor. Getal noemen? 



 De adviescommissie gaat in gesprek met alle betrokken dirigenten en organisten en 

inventariseert hun wensen en mogelijkheden en komt vervolgens met een voorstel voor 

dirigent/organist per koor. De hiervoor gelden financiële randvoorwaarden zullen door de 

penningmeester worden aangeleverd en toegelicht. 

4. Jongerenpastoraat  Clazien Broekhoff 

 

In onze parochie zijn verschillende vormen en groepen van jongerenpastoraat. De adviescommissie 

brengt deze in kaart en adviseert welke keuzes gemaakt worden (ingaand september 2015). Daarbij 

kijkt zij ook naar regionale spreiding binnen de parochie, financiën en ruimtes waarbinnen 

activiteiten kunnen plaatsvinden.  

5. Catechese  Leo Geurts 

De adviescommissie maakt een overzicht van de catechetische activiteiten in de parochie (behalve 

sacramentenvoorbereiding en jongerenpastoraat). Vervolgens geeft ze advies over catechetische 

programma’s vanaf september 2015: wat waar, en door wie (met wie). Speciale aandacht heeft de 

samenwerking op oecumenisch gebied (afstemming met adviescommissie oecumene) en activiteiten 

rond de Broederenkerk. Zie daarvoor ook het pastoraal beleidsplan. 

Daarnaast brengt deze commissie advies uit over toerusting van vrijwilligers. Ook hierbij betrekt zij 

het pastoraal beleidsplan. 

6. Bezoek groepen  Clazien Broekhoff 

 

In onze parochie vindt rond veel kerken bezoekwerk plaats. Het is van belang dat dit bezoekwerk 

onlangs kerksluitingen en andere veranderingen doorgaat. De adviescommissie brengt in beeld hoe 

het bezoekwerk nu gebeurt (zie inventarisatie p.w. ster Marga klein Overmeen). Daarnaast geeft zij 

advies over de inrichting van het bezoekwerk vanaf 1 juli 2015. Daarbij betrekt de commissie ook de 

bezoekgroepen in de parochie. 

7. Sacramentenvoorbereiding  Leo Geurts 

Voor een deel gebeurt de sacramentenvoorbereiding (Doop, Eerste communie, Vormsel, Huwelijk en 

Ziekenzalving) al gezamenlijk of zelfs parochieel. Deze adviescommissie doet aanbevelingen hoe en 

waar we deze voorbereidingen vanaf juli 2015 organiseren. Zie daarvoor ook het Pastoraal 

beleidsplan. 

8. Oecumene Leo Geurts 

Binnen onze parochie zijn goede contacten met een aantal andere christelijke kerken (vnl. PKN). Er 

zijn gezamenlijke activiteiten op liturgisch, diaconaal en catechetisch terrein. Meestal is het een 

samenwerking tussen enkele kerken, soms is de hele parochie erbij betrokken. De sluiting van kerken 

heeft ook gevolgen voor de oecumenische samenwerking. Deze commissie brengt de verschillende 

oecumenische activiteiten/contacten in kaart (er is een inventarisatie door het PT van een jaar 



geleden) en geeft advies over de wijze waarop de parochie in de toekomst oecumenisch actief wil en 

kan zijn. De commissie betrekt daarbij de bestaande oecumenische werkgroepen en de Raad van 

kerken. 

9. Scholen/schoolvieringen  Clazien Broekhoff en Jan Jeurnink 

Binnen onze parochie zijn er contacten met bijna alle katholieke en interconfessionele basisscholen 

(van wisselende intensiteit). De adviescommissie maakt een inventarisatie van de contacten en geeft 

advies over hoe contacten in de toekomst onderhouden gaan worden. Bijzondere aandacht gaat 

daarbij uit naar scholen die nauw contact hadden met kerken die nu gesloten gaan worden. Zo 

mogelijk kijkt de commissie ook naar mogelijkheden van uitbouw van de contacten met Middelbare 

scholen.  

10. Parochiële Pastoraatsgroep  Marc Brinkhuis 

Tot nu hadden locaties pastoraatgroepen (afzonderlijk of voor twee locaties). Deze pastoraatgroepen 

zijn verantwoordelijk voor de pastorale coördinatie op locatie, zijn schakel tussen pastoraal team en 

locatie en nemen waar ze kansen zien nieuwe initiatieven. Met het opheffen van de locaties komen 

de pastoraatsgroepen te vervallen. Er komt echter een parochiële pastoraatgroep waarin het 

pastorale beleid en coördinatie worden besproken. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 

het pastoraal team. De adviescommissie maakt een taakomschrijving voor de parochiële 

pastoraatgroep, doet een voorstel voor de samenstelling en over de frequentie van vergaderen: 

Taakomschrijving: wat doet de pastoraatgroep en hoe is de link met het pastoraal teamSamenstelling: 

in ieder geval afvaardiging vanuit de geloofcentra, daarnaast nog andere afvaardigingen, leden op 

persoonlijke titel, vanuit PT? 

Daarnaast adviseert de commissie over de wijze waarop de pastorale coördinatoren per 

geloofcentrum gaan werken: is er één coördinator per centrum of een coördinatiegroep, wat zijn de 

taken en verantwoordelijkheden, hoe is de link met de pastorale pastoraatgroep, met de beheergroep 

per centrum. Zijn er ook pastorale coördinatoren voor andere parochiële (pastorale projecten)?  

De adviescommissie betrekt de huidige pastoraatgroepen in haar beraadslagingen. 

11. Behoud van waardevolle activiteiten  Marc Brinkhuis  

Bij het grote veranderingsproces in de parochie is het van belang om waardevolle activiteiten die in 

het verleden ontwikkeld zijn een plek te blijven geven Zeker daar waar een kerk sluit, kan de 

voortgang van een daar ontwikkelde activiteit op een andere plek de betrokkenheid van parochianen 

bij de parochie doen behouden. 

De adviescommissie gaat per locatie (alle locaties) in gesprek om te ontdekken wat per locatie de 

meeste dierbare activiteiten zijn. Deze worden beschreven en de commissie adviseert op welke wijze 

deze activiteiten een plek kunnen behouden in de parochie vanaf juli 2015. 

 



12. Eucharistisch Centrum  Pastoor Skiba en Mieke de Jong 

 

In de Maria Koningin is sinds de eerste Adventszondag van 2011 het eucharistisch centrum. Binnen 

het beleid van de het aartsbisdom Utrecht is het eucharistisch centrum de kerk waar iedere zondag 

en op Hoogfeesten de eucharistie wordt gevierd. In onze parochie is het eucharistisch centrum ook 

de plek geworden waarin wekelijks gelegenheid is tot het ontvangen van het sacrament van boete en 

verzoening. Regelmatig is er in deze kerk ook gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligst 

sacrament. 

Deze adviescommissie onderzoekt hoe het eucharistisch centrum op de nieuwe plek ingevuld kan 

worden en welke organisatiestructuur daarbij past. In het advies beschrijft zij de activiteiten, de 

betrokkenheid van verschillende groepen, de inbedding in het geloofcentrum en de 

organisatiestructuur van het eucharistisch centrum.  

De adviescommissie maakt daarbij gebruik van de opgedane ervaring in de Maria Koningin en betrekt 

ook al mensen van het nieuwe kerkcentrum alvorens zij het advies opstelt. 

13. Maatschappelijke relevantie  Theo van Leeuwen 

Onze parochie wil nadrukkelijk betrokken zijn op wat zich in de samenleving voordoet: op welke wijze 

laten wij ons raken door wat er in de samenleving gebeurt. We zien het als onze evangelische 

opdracht om daarover na te denken, ervoor te bidden en soms ook stelling te nemen. Deze 

commissie formuleert een advies hoe de parochie en haar geledingen kan inspelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

Zij verkent daarbij ook het raakvlak van kerk en politiek en de mogelijkheden om samen te werken 

met de PCI en andere diaconale projecten. In het advies worden concrete aanbevelingen gedaan. 

14. Financiën en (leden)administratie  Lex Bekker en Marc Brinkhuis 

Opdracht: Breng advies uit aan de stuurgroep over de manier waarop de administratie in de 

vernieuwde parochie het beste opgezet kan worden. Dit betreft de ledenadministratie, de kerkbalans 

administratie en de financiële administratie. Gevraagd wordt om (ook) te doordenken wat de 

consequenties zijn van een centrale ledenadministratie en de overgang daarnaar toe. 

We verwachten een advies waarin in ieder geval de bestaande contactpersonen voor de verschillende 

modules in Navision zijn gehoord, en dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak binnen de 

parochie. 

We verwachten een advies over hoe de verschillende administratieve processen het best 

georganiseerd kunnen worden, zo concreet mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun taken en 

verantwoordelijkheden, bij voorkeur al ingevuld met de namen van personen die bereid zijn die taak 

op zich te nemen. 

 

 



15. Kerkbijdrage/kerkbalans Ton Wellenberg 

Opdracht: Breng advies uit aan de stuurgroep over de manier waarop de actie kerkbalans binnen de 

nieuwe organisatie het best georganiseerd kan worden.  

We verwachten een advies dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak binnen de parochie. 

We verwachten een advies over hoe de actie het best georganiseerd kan worden, zo concreet 

mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun taken en verantwoordelijkheden, samen met de namen 

van personen die bereid zijn die taak op zich te nemen. 

16. Adviescommissie Logistiek (zoals rondbrengen van t Zout) Dick Bouwman 

Opdracht: Breng advies uit aan de stuurgroep over de manier waarop de logistiek binnen de nieuwe 

organisatie het best georganiseerd kan worden. Dit betreft in ieder geval bestaande activiteiten zoals 

het maandelijks rondbrengen van t Zout, maar onderzoek ook of er mogelijkheden zijn voor nieuwe 

initiatieven zoals een “transport dienst” van en naar vieringen en/of andere activiteiten.  

We verwachten een advies waarin in ieder geval de bestaande contactpersonen voor het 

rondbrengen van t Zout op alle locaties zijn gehoord, en dat kan rekenen op een zo breed mogelijk 

draagvlak binnen de parochie.We verwachten een advies over hoe de logistiek het best georganiseerd 

kan worden, zo concreet mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun taken en 

verantwoordelijkheden, bij voorkeur al ingevuld met de namen van personen die bereid zijn die taak 

op zich te nemen. 

 

17. Opheffing kerkgebouwen en onttrekking aan de eredienst Jan & Hannie Kouwelaar 

Opdracht: voorbereiding sluiting en onttrekking aan de goddelijke eredienst. Tevens toezicht op en 

controle van processen inzake onttrekking en opheffing. 

Relevante werkzaamheden onder meer:  

 aansturing van locatiewerkgroepen "uitvoering onttrekking/sluiting" (samen te stellen vanuit 

locatieraad/pastoraatgroep van de sluitende kerkgebouwen)  

 voeding terzake besluitvorming PB en Past. Team, en via PB en PT contact met bisdom 

(bisschop, economaat, vicaris), en met gemeente  

 interne en externe communicatie  

 bijhouden werkplan, verzamelen van kengetallen  

 verslaglegging (tussenrapportages en eindrapportages), dossiervorming, correspondentie  

 verantwoordelijk voor het sluitingsproces van de vijf kerkgebouwen/locaties. PB is 

eindverantwoordelijk.  

 rapportage aan stuurgroep van PB  

18. Adviescommissie afwikkeling inventarissen enz. Jan & Hannie Kouwelaar 

Opdracht: coördinatie van en toezicht op en controle van de processen verband houdende met de 

afwikkeling van inventarissen etc. van de te sluiten kerkgebouwen/locaties. 



Relevante werkzaamheden onder meer:  

 maken van totaalinventarislijst per locatie op basis van input van locatiewerkgroep 

 maken van beleid terzake van bewaren en opbergen van inventarissen van de te sluiten 

locaties/kerkgebouwen (uitvoering bij locatie werkgroepen) 

 rapportage aan stuurgroep van PB 

 maken van een verdeellijst op basis van wensen van open blijvende kerkgebouwen, dat is 

voorstel aan stuurgroep en PB 

 toedeling van inventarisonderdelen aan open blijvende kerkgebouwen op basis van besluit 

van stuurgroep en PB 

19. Begraafplaatsen Ton Wellenberg 

Opdracht: Breng advies uit aan de stuurgroep over de manier waarop alle begraafplaatsen het best 

aangestuurd kunnen gaan worden binnen de nieuwe organisatie, er van uit gaande dat de bestaande 

structuur van locatieraden ophoudt te bestaan.  

We verwachten een advies waarin in ieder geval alle bestaande contactpersonen voor de 

begraafplaatsen zijn gehoord, en dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak binnen de 

parochie.We verwachten een advies over hoe de begraafplaatsen het best aangestuurd zullen kunnen 

worden, zo concreet mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun taken en verantwoordelijkheden, 

bij voorkeur al ingevuld met de namen van personen die bereid zijn die taak op zich te nemen. 

 

20. Gebouwenonderhoud en parochieel beheer Johan Grobbee 

opdracht: coördinatie van alle zaken betreffende dagelijks- en meerjarenonderhoud van alle 
gebouwen en inventarissen in eigendom van de parochie 

Relevante werkzaamheden onder meer: 

 voorbereiding contracten met leveranciers en onderhoudsfirma's 

 (laten) opstellen van meerjaren-onderhoudsplannen voor alle gebouwen in eigendom bij de 

parochie 

 maken van een financiële vertaling van het dagelijks- en meerjaren-onderhoud 

 (laten) initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden 

Bovenstaande in goed overleg en afstemming terzake van de taakuitoefening door beheergroepen 
per geloofscentrum, er kan mandatering plaatsvinden. Eindverantwoordelijkheid altijd bij PB. De 
beheergroepen van de geloofscentra hebben ook de coördinatie m.b.t. het schoonhouden van de 
gebouwen en het onderhoud van de tuinen ed. 

 


