
      
VAN DE BESTUURSTAFEL  

“De dorpspomp van levend water blijvend realiseren"  

De doelen die het parochiebestuur van onze grote St. Jan de Doperparochie zich stelt,  

komen soepel over zijn lippen. Nee, daarover hoeft hij niet na te denken. Aan het  

woord is Peter van den Oord, secretaris van ons parochiebestuur; en, ik doe zijn  

collega-bestuurders niet te kort, als 11< stel, dat Peter binnen het bestuur een echte  

'Petrus' is, een rots waarop je kunt bouwen. Door zijn professionele achtergrond als  

advocaat, met heel veel ervaring, is hij meer dan geknipt gebleken voor zijn rol van  

secretaris. Veel dossiers, 001< die niet specifiek bij de secretarisrol horen, neemt hij  

schijnbaar moeiteloos ter hand.  

Terugkijkend heeft Peter samen met zijn collega-  

bestuurders Theo Goedendorp en Hans Rensink  

-beide even lang in functie als Peter- heel wat  

hobbels moeten nemen.  

Samenwerking bisdom  
De samenwerking met het bisdom is een aspect.  

dat Peter aanroert: "Met het bisdom zij op  

meerdere fronten stevige discussies geweest.  

Maar door op cruciale momenten vierkant achter  

de pastores te gaan staan en het belang van de  

parochie steeds voorop te stellen, heeft het  

bisdom ervaren, dat het bestuur vecht voor de  

goede zaak. De verhoudingen zijn inmiddels  

genormaliseerd en is er sprake van een goede  

werkrelatie. Dat is nodig. want ofschoon het  

bestuur verantwoordelijk is, heeft het bisdom  

een flinke vinger in de pap, zeker aangaande  

arbeidsrechtelijke zaken en aan- en verkoop van  

onroerend goed en restauraties en groot  

onderhoud."  

Toekomstbestendige organisatie  
"Toen het parochiebestuur in 2010 van start ging,  

was het bisdombeleid er op gericht om kerken te  

gaan sluiten. Gelukkig paste dit niet in het beleid  

van Rome, dat faliekant tegen het sluiten van  

gemeen-schappen is. Het is van belang om de  

'dorpspomp van levend water' blijvend te laten  

stromen. Daarop zijn alle inspanningen gericht.  

De 'dorpspomp kan alleen blijvend levend water  

geven' als onze gehele parochiële organisatie  

toekomstbestendig wordt ingericht", aldus Peter.  

"Maar aan de andere kant, moeten we ook  

realistisch zijn. Het aantal parochianen en  

vrijwilligers neemt elk jaar een klein beetje af.  
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Auteur: Margo Birkhoff  

Nog altijd geldt: Lokaal wat kan, centraal wat moet! 

'Couleur locale' continueren." 



 

hanteert het bestuur een aantal uitgangspunten:  

- Onroerend goed dat binnen de parochie  

vrijkomt, wordt verkocht; dat maakt de  

beheersfunctie minder complex.  

- Er worden geen nieuwe mensen in loondienst  

aangenomen; er wordt gekozen voor freelancers ..  

Dit is wel iets duurder maar geeft meer  

flexibiliteit en het is eenvoudiger in de operatie.  

- Wat betreft de geloofsgemeenschappen geldt  

nog steeds het credo 'lokaal wat kan, centraal  

wat moet'. De lokale gemeenschappen zijn de  

ruggengraat van onze parochie. De locaties  

moeten dan ook zoveel mogelijk volgens hun  

'couleur locale' continueren. Dan zijn ze op hun  

sterkst. Daarbij geldt dat er sprake is van een  

teamprestatie: locatieraden samen met het  

parochiebestuur, waarbij geldt dat het  

parochiebestuur eindverantwoordelijk is.  

- Onze beleggingen zijn van groot belang voor  

het blijvend realiseren van de 'dorpspomp van  

levend water'. Zonder de beleggingsinkomsten  

zou er namelijk sprake zijn van een groot tekort.  

Binnen de richtlijnen van het bisdom wordt  

hoofdzakelijk risicomijdend belegd en is circa  

30% belegd in aandelen. Daarmee is in de  

afgelopen jaren een aantrekkelijk rendement  

gerealiseerd.  

- Het verheugt het bestuur te kunnen melden dat  

de 'levende inkomsten' (dat wat u geeft in  

collecten, giften en Kerkbalans) op peil blijven.  

Minder mensen blijken gemiddeld méér te  

geven. Ook het fiscaal aantrekkelijk schenken  

('cadeautje van de fiscus') legt gewicht in de  

schaal; inmiddels dragen zo'n 200 huishoudens  

op deze manier bij. De levende inkomsten zijn  

hard nodig en deze tonen de vitaliteit van de  

geloofsgemeenschap."  

"Onze kerk toekomstbestendig maken, een dorpspomp van levend water  

die blijft stromen, dat is waaraan ik heb willen bijdragen!"  

Rijksmonumenten  

"Niet onvermeld kan blijven dat onze  

rijksmonumenten (de grote kerken van Abcoude,  

Breukelen, Maarssen, Mijdrecht en Vinkeveen)  

een bijzondere zorg vormen. Hiervoor bestaat  

onderhoudsplicht, terwijl er sprake is van een  

terugtredende overheid en dus van weinig  

beschikbare subsidiegelden. Op dit vlak is zowel  

van de overheid als van het bisdom nieuw beleid  

nodig. Ten eerste zijn naar verwachting niet alle  

monumenten te behouden. Ten tweede zouden  

alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor de  

kerkgebouwen de exploitatie ervan meer  

houdbaar maken."  

Breuketen. proefproject!  

"In dit kader kunnen de plannen voor de  

geloofsgemeenschap Breukelen als proefproject  

worden betiteld. Het is de bedoeling om het  

kerkgebouw af te stoten en een nieuw  

multifunctioneel kerkcentrum te realiseren. Zo  

kan lokaal gevierd blijven worden in een  

passende accommodatie: de dorpspomp kan  

blijven stromen; we kunnen iets voor elkaar  

betekenen en sociaal isolement wordt  

tegelijkertijd tegengegaan!"  

Elkaar ruimte laten  

"Acht jaar besturen in deze weerbarstige tijd van  

samen-kerk-zijn, lukt alleen als je elkaar als  

bestuurder de ruimte laat: niet continu op  

elkaars huid zitten. Zo is een harmonieuze  

samenwerking ontstaan, zeer zeker ook met het  

pastoresteam. En niet te vergeten, het centraal  

secretariaat. Dat is in 8 jaar tijd het kloppend  

hart van de parochie geworden."  


