2014, minder zakelijk, meer inhoudelijk
Na het opstartjaar 2013 van de Pater Damiaanparochie, was 2014 het jaar waarin de accenten
konden worden verlegd naar de meer inhoudelijke kant van het samen parochie-zijn. Voor het
bestuur betekende dit nog meer luisteren naar wat er in de parochiekernen leeft en ervoor te
zorgen dat daarmee lokaal de Pater Damiaanparochie steeds beter vorm kreeg. Opvallend was
dat de toediening van Sacramenten, de vieringen – de logistiek ervan, maar ook inhoudelijk – en
pastorale bediening, altijd wel aan de orde kwamen op de bestuursvergaderingen. Ook de wens
om jaarlijks invulling te geven aan een gezamenlijke Pater Damiaanviering geeft aan dat men
inhoudelijk ook verantwoordelijk wil zijn voor het geheel. Het niet alleen zakelijk bezig zijn als
bestuur, kreeg daarmee terecht een ander accent.
Het is goed te zien dat de parochiekernen zélf ook bouwen aan de identiteit van de Pater
Damiaanparochie. Ieder op zijn eigen manier, die past bij de lokale geloofsgemeenschap. De
inventarisatieronde langs alle parochiekernen met als thema ‘Vitaliteit en Zelfdragendheid.’
bevestigde dit beeld. Verheugend is daarbij te zien dat bestuurlijk, de gezamenlijke verantwoordelijkheid niet uit het oog wordt verloren.
spraak met de lokale geloofsgemeenschap in Rilland, besloten
om de vieringen op een andere plaats te gaan doen, omdat het
niet verantwoord bleek te investeren in een dure, bouwtechnische ingreep van het huidige kerkgebouw. Hopelijk zal de wil
die leeft bij de parochiekernen om lokaal te kunnen vieren, de
bisschop aanspreken het vastgestelde beleid te ondersteunen.
Hoe de toekomst voor de nog langere termijn er uit ziet, is ook
voor het parochiebestuur een open vraag, maar ze realiseert
zich terdege dat een andere manier van vieren in de Pater
Damiaanparochie ongetwijfeld aan de orde zal komen.
Op financieel gebied is ‘zwaar’ ingezet op het aanbrengen
van een uniforme structuur in het financiële beheer en het
onderbrengen van de personeelsovereenkomsten bij de Pater
Damiaanparochie. Zorgelijk is wel dat de lijn van vermindering
op financieel gebied de overhand heeft in het gezamenlijke
financiële beleid. Goed beheer uit verleden van de parochiekernen zorgt ervoor dat de paniek niet direct toeslaat, maar het
bestuur heeft voor 2015 wel een heldere boodschap: er zullen
keuzes gemaakt moeten worden om de toekomst op financieel
gebied veilig te stellen.
Afscheid vicevoorzitter Ad Schenk

Daarmee is niet gezegd dat de zakelijke kant naar de achtergrond verdween. Een van de belangrijkste zaken die moest
worden opgepakt, was het opstellen van het Beleidsplan
Gebouwen 2014-2019. Met de bereidheid van de gebouwenspecialisten uit de parochiekernen om daaraan mee te werken
én de coördinator Wim Mulder, werd in de laatste bestuursvergadering van 2014 het Beleidsplan vastgesteld. De impact
daarvan is al zichtbaar, want op een goede manier is in samen-

De noodzakelijke samenwerking met de Mariaparochie van
Walcheren krijgt ook steeds meer vorm, wat vooral is terug te
zien in de brede inzet van het gezamenlijke pastoraal team over
de twee parochies. Het is een groeiproces waar nog de nodige
stappen in gemaakt moeten worden, maar iedereen beseft dat
het niet anders kan.
Het jaar 2014 was ook een jaar met veranderingen in het
bestuur. Op de eerste plaats was het, het eerste volle jaar van

pastoor van Hees als voorzitter, met groot gevoel voor balans
tussen inhoudelijk en zakelijk besturen. Bemoedigend was
ook dat door vertrek en herinvulling van enkele bestuurszetels, alle parochiekernen nog steeds vertegenwoordigd zijn
gebleven in het bestuur.
Op de laatste vergadering in 2014 is afscheid genomen van
de vicevoorzitter Ad Schenk die na ruim vijftien jaar betrokken
te zijn geweest bij de weg naar de Pater Damiaanparochie,
andere keuzes heeft gemaakt. Mede dankzij zijn manier van
handelen is er op een verantwoorde manier toegewerkt
naar het samengaan van de parochiekernen zónder dat de
identiteit daarvan moest worden ingeleverd. ‘Vitaliteit en

Zelfdragendheid’ waren kernbegrippen voor Ad, waarlangs
hij het fusietraject leidde. De vruchten daarvan zijn zichtbaar: iedere kern koestert zijn eigen identiteit zónder de
verantwoordelijkheid van het geheel te ontlopen. De Pater
Damiaanparochie is hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Het jaar 2015 is hopelijk de volgende tijdsfase om ervoor te
zorgen dat de Pater Damiaanparochie nog meer vaste voet
krijgt in de katholieke en oecumenische geloofsbeleving in de
regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Gemotiveerde,
kritische bestuursleden, pastoraal team, parochiekernen en
mensen er omheen, betaald of vrijwillig, hebben de intentie
daar vorm aan te geven. En hopelijk ook u!

Beleidsplan gebouwen 2014-2019 Pater Damiaanparochie
Bij de vorming van de Pater Damiaanparochie, begin 2013, heeft de
bisschop de opdracht meegegeven om voor de nieuwe parochie de visie
op het gebouwenbeleid vóór eind 2014 op te stellen. Het bestuur heeft
hiervoor aan de gebouwencommissie van de nieuwe parochie, met als
coördinator Wim Mulder, gevraagd daar vorm aan te geven.
Het resultaat van hun werkzaamheden is het Beleidsplan Gebouwen 20142019 dat in de bestuursvergadering van 10 december 2014 is vastgesteld
en vervolgens aan de bisschop is aangeboden.
Het plan is gebaseerd op een
brede inventarisatie van alle gebouwen die in gebruik zijn bij
de parochiekernen. Er is niet alleen gekeken naar de technische
staat van onderhoud voor de langere termijn, maar ook naar het
gebruik van de gebouwen. Vooral het laatste is een gevoelig
punt, wat blijkt uit de brede constatering dat de parochiekernen
zeer gehecht zijn aan het lokaal kunnen vieren.
Alles bij elkaar gaat het om een diversiteit aan gebouwen
die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waarbij
iedere parochiekern op zijn eigen manier invulling geeft aan
het gebruik. Verder zijn er een aantal kerkgebouwen die
Rijksmonument zijn, wat aparte regelgeving met zich meebrengt. Met name op het gebied van het financiële beheer
heeft dit invloed in de vorm van subsidies.

Is dit Beleidsplan een eerste visie op het totaal van de gebouwen in de Pater Damiaanparochie? Nee, zeker niet. Tijdens het
fusieproces is er al een visiedocument opgesteld, dat mede aan
de basis heeft gelegen voor de nieuwe parochie. Veel zaken en
conclusies die daarin zijn beschreven, zijn herkenbaar in het
nieuwe Beleidsplan dat de basis is voor een actief gebouwenbeleid in de komende jaren. In de visie gaat het om vitale en
zelfdragende parochiekernen. Zolang de parochiekern in staat
is om voldoende activiteiten, voldoende vrijwilligers en voldoende financiële middelen te genereren, heeft ze bestaansrecht. Om de vinger aan de pols te houden, houdt de parochie
jaarlijks een meting van vitaliteit en zelfdragendheid van haar
kernen. De beschrijving beperkt zich tot de periode 2014-2019,
maar daarmee is niet gezegd dat er achterover geleund kan
worden tot het einde daarvan. Wanneer de jaarlijkse meting

te houden. Is het de keuze voor tijdelijke goedkope, oplossingen
of voor een dure, degelijke oplossing wat betekent afscheid
nemen van gebouwen en gaan kerken in andere parochiekernen? En wat te denken van de grote groep vrijwilligers die nog
steeds bereid is daar een belangrijke bijdrage aan te leveren?
De inventarisatie leverde het beeld op van een gezonde, maar
wel op leeftijd zijnde groep betrokken mensen!

daartoe aanleiding geef, gaan we meteen over tot actie. De
meest ingrijpende wijzigingen worden voorzien in de periode
daarna, wat betekent dat er een proces start dat over 2019
heen gaat. Het beleidsplan is daarvoor het basisdocument.
De belangrijkste conclusie is dat alle gebouwen(complexen)
op één na, in hun huidige staat voor de periode 2014-2019,
gebruikt kunnen blijven worden. De onderhoudsplannen met de
benodigde reserveringen tonen dat voldoende aan. Belangrijk
is ook voor deze periode wordt voldaan aan de eis van de bisschop dat slechts 25% van de beschikbare financiële middelen
mogen worden ingezet voor gebouwen.
Het kerkgebouw in Rilland vormt die uitzondering. Daar is door
de parochiegemeenschap zelf ingestemd met het onttrekken
van het gebouw aan de eredienst omdat verder gebruik niet
meer verantwoord is door bouwkundige gebreken. De parochiekern heeft uiteindelijk ervoor gekozen de middelen voor het
noodzakelijk herstel daar niet meer aan te besteden.
Het zal van de parochie en de parochiekernen veel creativiteit,
eensgezindheid en een voorzichtig laveren binnen de financiële
middelen betekenen om alle gebouwen verantwoord in stand

Voor de termijn 2014-2019 is investeren met betrekkelijk
weinig kosten verantwoord om daarmee ter plaatse samen te
kunnen vieren, maar voor de langere termijn gelden er andere
regels. Grote investeringen in renovaties en verbouwingen zijn
uitgesloten en dienen te worden bezien in het kader wat voor
het geheel van de Pater Damiaanparochie verantwoord is. De
keuzes die dan gemaakt moeten worden kunnen ingrijpend zijn
en vereisen veel zorg en aandacht.
Het bestuur gaat ervan uit dat de bisschop de lijn van dit
Beleidsplan wil volgen en niet zelf besluit om een gebouwenvisie voor de Pater Damiaanparochie te gaan vaststellen. Het
bestuur wil dat met dit plan voorkomen om zodoende zélf, in
samenspraak met de geloofsgemeenschap, de juiste keuzes te
gaan maken voor de komende 10 jaar. En laten we elkaar maar
recht in de ogen kijken: die keuzes zullen gemaakt moeten
worden.
Het volledige Beleidsplan is ter inzage bij de parochiekernen en
vindt u ook terug op de website van de Pater Damiaanparochie:
www.paterdamiaanparochie.nl

TARIEVEN BISDOM 2015
Per 1 januari 2015 zijn de volgende tarieven in het bisdom Breda vastgesteld. De tarieven zijn alle gelijk gebleven
• Huwelijks-/uitvaartdienst, evt. inclusief avondwake:
• Jubileumdienst
• Dienst in crematorium of op begraafplaats  zonder voorafgaande kerkelijke dienst.
• Advies parochiebijdrage volgens 1% minimumin-komen
• Stipendium: het lezen van een misintentie
Indien u meerdere jaren achtereen uw kerkbijdrage betaalt, is
de kans groot dat u een lager kostenplaatje voorgelegd krijgt.
Raadpleeg hiervoor de kasbeheerder van uw parochiekern.
Als wordt voldaan aan het minimum van de parochiebijdrage,
wordt op het tarief voor een bijzondere viering een reductie toegepast die gelijk is aan de parochiebijdrage van de afgelopen jaren.

€ 575
€ 289
€ 383
€ 115
€ 10,50

Wanneer bij Doop, Eerste Communie en Vormsel er niet of
beneden het geldende minimum wordt bijgedragen, wordt aan
betrokkenen gevraagd deel te gaan nemen aan de parochiebijdrage. Indien men hier geen gebruik van maakt wordt er een
tarief in rekening gebracht van € 115,-.
De parochiebijdrage valt fiscaal gezien onder giften.

Nu gemakkelijk aftrekbaar voor de belasting!
Ongetwijfeld weet u dat uw jaarlijkse parochiebijdrage de
belangrijkste vaste inkomstenbron vormt voor uw parochie
en dus van groot belang is voor de toekomst van uw parochie
en uw parochiekern.
Vanaf heden kunt u uw parochiebijdrage op een gemakkelijke
manier als aftrekpost in uw belastingaangifte opvoeren: u
kunt in een schriftelijke overeenkomst met uw parochiekern
afspreken dat u vijf jaar lang een vast bedrag als parochiebijdrage geeft. De tekst van deze overeenkomst kunt u
downloaden op de site van de Belastingdienst of opvragen bij
uw eigen parochiekern. Afhankelijk van het door u betaalde
belastingtarief ontvangt u hiervoor een teruggave. Voorheen
was hier een notariële akte voor nodig. Vanaf heden is dat
makkelijker gemaakt en kosteloos te regelen via uw parochiekern- secretaris/kasbeheerder!
Vriendelijk vraagt uw eigen parochiekern uw aandacht voor

bovenstaande. Deze mogelijkheid biedt zowel u als de parochie voordeel en zekerheid. Graag zien wij uw positieve
reactie tegemoet! Hartelijk bedankt daarvoor.

TARIEVEN KERKHOF EN BEGRAFENISKOSTEN
De tarieven voor kerkhoven zijn per parochiekern verschillend,
omdat een aantal kerkhoven in eigendom zijn van die betreffende parochiekern en zij zelf hun tarieven mogen vaststellen.
Het is verstandig om tijdig te informeren welke kosten aan u
doorberekend worden, ook al is het verlies van een dierbare een
ingrijpende en emotionele zaak. Uw uitvaartonderneming kan
in dit soort zaken u veel werken uit handen nemen, maar elke
parochiekern kan hierover desgewenst geheel vrijblijvend de
gewenste informatie bieden.
Richard Gielens, namens Parochiebestuur Pater Damiaan

