Aan de parochianen en belangstellenden,
Op 16 februari j.l. heeft het parochiestuur H. Martinus een afsluitende inspraakavond gehouden
om te reageren op het beleidsstuk “Een nieuwe mantel voor Martinus” in 't Akkertje in Vianen.
Deze avond werd vooraf gegaan door meerdere raadplegings- en informatieve bijeenkomsten
alsmede bijeenkomsten in alle 7 kerken van onze parochie.
Op de avond in Vianen waren ongeveer 80 mensen aanwezig en er werd ruim gebruik gemaakt
van de inspraakgelegenheid door aanvullende informatieve of verduidelijkende vragen te
stellen, meningen te geven of suggesties te doen. Dit was overigens niet alleen het beeld van
die avond maar ook van de andere bijeenkomsten.
Het beeld van deze bijeenkomsten is dat in zes van de zeven geloofsgemeenschappen met
begrip en instemming op de beleidsnota werd gereageerd. De instemming betrof zowel het
pastorale deel als het gebouwenplan in het nieuwe beleid. Eén geloofsgemeenschap is het niet
eens met de nieuwe uitgestippelde weg voor de toekomst van de parochie.
In bijgaande nota van antwoord vindt u op alle vragen en opmerkingen die op deze avond zijn
gesteld antwoorden en meningen van het bestuur.
Zowel het beleidsplan als de nota van antwoord zijn nu definitief door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur heeft geen aanleiding gezien om tot wijziging van het beleidsplan te komen, met
dien verstande dat de nota van antwoord als een integraal onderdeel van het beleidsplan moet
worden beschouwd. De meningen of standpunten die het bestuur in de nota van antwoord
heeft ingenomen maken dus deel uit van het nieuwe beleid.
Het beleidsplan inclusief de nota van antwoord worden nu ter bespreking en ter goedkeuring
aan de bisschop voorgelegd. De uitvoering van het nieuwe beleid willen we nu reeds ter hand
nemen.
Wij willen de hierna volgende nota van antwoord van harte bij u aanbevelen.
April 2016,
Het bestuur van de parochie H. Martinus

Nota van antwoord naar aanleiding van reacties op het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor
Martinus” die zijn gegeven tijdens de inspraakavond op 16 februari 2016 te Vianen.
Deze antwoorden zijn tot stand gekomen op basis van het gemaakte verslag van de bespreking
in ’t Akkertje d.d. 16-2-2016. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de vraag/opmerking
alsmede de plaats van herkomst cursief herhaald.
Vianen: Complimenten voor de zorgvuldige aanpak.
Dank voor complimenten.
Vianen: Waarom pachtgronden die nog geld opbrengen niet handhaven?
Pachtgronden die geld opleveren worden zeker gehandhaafd.
Vianen: Zorgen over verpaupering als de gebouwen niet volgens plan in andere handen komen.
Bijv. een verstopte regenpijp levert al snel acute problemen op.
Aan de gebouwen zal minstens minimaal noodzakelijk onderhoud plaatsvinden om ze wind- en
waterdicht te houden.
Vianen: Zelf actief in de liturgie en ik heb er wel vertrouwen in dat er nieuwe vormen ontstaan.
Het bestuur deelt de opvatting dat leken actief kunnen zijn in de liturgie. Vertrouwen in het
ontstaan van nieuwe vormen liturgie is de basis om dit ook daadwerkelijk vorm te kunnen
geven. Dank voor dat vertrouwen.
Vianen: Hoe is het gesteld met de diaconie en andere terreinen?
Voor wat betreft de diaconie en andere terreinen zullen naast bestaande ook nieuwe
initiatieven worden genomen nadat hiervoor samen met parochianen en/of werkgroepen
uitwerkingsplannen zijn opgesteld. Binnen het bestuur krijgt dit een duidelijk accent. We hopen
de eerste opzet voor de totstandkoming van de uitwerkingsplannen dit jaar te kunnen
presenteren.
Vianen: Het is van groot belang om vrijwilligers gemotiveerd te houden en nieuwe aan te
trekken.
Het bestuur deelt die mening. Daarom wordt ook ingezet om samen met de parochianen de
parochie vorm te geven en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Cuijk: laten we ook aandacht besteden aan verdieping van ons geloof en vooral vurig bidden niet
vergeten.
Eén van de aandachtpunten in het pastorale beleid is ook de verdieping (catechese). Het
beleidsplan biedt aanknopingspunten in de vorm van het aanbieden van catechese en andere

educatie. Hieraan zal verder vorm gegeven moeten worden.
Vianen: Welke toezegging heeft u van de gemeente i.v.m. het eventueel wijzigen van
bestemmingsplannen?
De gemeente heeft aangegeven serieus mee te willen kijken naar en werken aan wijziging van
bestemmingsplannen.
Vianen: Zal de verkoop van het parochiehuis niet moeilijk zijn omdat men niet wie de nieuwe
buren kunnen worden vanwege herbestemming van de kerk?
Verkoop van het parochiecentrum/vm. pastorie zonder te weten wat de bestemming van de
kerk in Vianen wordt kán een belemmering zijn maar het zou ook gezamenlijk verkocht kunnen
worden.
Vianen: Wat zijn de toekomstplannen voor de kerkhoven?
De kerkhoven blijven eigendom van de parochie en de functie wordt niet gewijzigd. M.a.w. deze
blijven gewoon in gebruik (ook als de kerk wordt verkocht).
Vianen: Wat voor toekomst is er voor de koren, gaan we wisselen of opheffen?
Koren opheffen is niet aan de orde. Ook hier zal in samenspraak met de besturen van de koren
gekeken worden of er uitgewisseld c.q. samengewerkt of samengevoegd zal worden. Met de
dames- en herenkoren heeft hierover al een eerste gesprek plaats gevonden.
Anoniem: Waar gaat de kerkbijdrage heen?
Evenals nu komt de kerkbijdrage na sluiting van de gebouwen en goede aan de parochie. De
kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie, waaruit alle uitgaven van
de parochie inclusief geloofsgemeenschappen (pastoraal en bestuurlijk) voldaan moeten
worden.
Anoniem: Kunnen er nog uitvaarten plaatsvinden in de kerk die sluit?
Zolang de kerkgebouwen gebruikt worden kunnen uitvaarten of huwelijken in die gebouwen
worden gehouden. Wanneer deze gebouwen zijn gesloten kan dit in de nog in gebruik zijnde
kerkgebouwen of in vervangende locaties, dit is mede afhankelijk van de herbestemming van
het gebouw.
Anoniem: Hoe zit het met de koren?
Hiervoor zij verwezen naar het hiervoor gegeven antwoord.
Anoniem: Als de kerk dicht gaat en er kunnen in ’t Akkertje vieringen gedaan worden, hoe vaak

worden er dan vieringen gedaan?
Hoe vaak vieringen in het Akkertje gehouden kunnen worden is afhankelijk van de
wenselijkheid, de beschikbaarheid van de voorganger(s), koren, vrijwilligers, enz..
Cuijk: Goed besluit om de grootste kerk open te houden. Biedt mogelijkheden voor het bij
diensten aanwezig zijn van 400-600 personen. Extra aandacht voor de kleine kerk van Linden
(intiemste). Heeft waarschijnlijk de laagste onderhoudskosten (als laatste dicht?).
Het bestuur deelt de mening om de grootste kerk open te houden. De kleine kerk van Linden is
in de planning voorzien om als een van de laatste gesloten te worden.
Cuijk: De kerken van Beers, Cuijk, Katwijk en Linden zijn monumenten: onderzoeken wat er van
dit historisch en cultureel erfgoed toch behouden kan blijven.
In het beleidsplan is reeds voorzien om de kerkgebouwen van Beers, Cuijk, Katwijk en Linden als
(rijks)monumenten en historisch en cultureel erfgoed te behouden. Dit geldt ook voor de
historische en cultureel waardevolle inventaris.
Linden: De Lindense kerk is de enige kerk op de schaal van haar geloofsgemeenschap. Dit
verklaart veel.
Erkend wordt dat de kerk in Linden de enige is op de schaal van haar geloofsgemeenschap.

Vianen: Bestuur geeft zeer goede, duidelijke motivatie aan voor elke geloofsgemeenschap.
Dank hiervoor.
Anoniem: Hoe staat het met de toekomst van de koren, repetitieruimte en eventuele bijdragen?
Betreffende de toekomst van de koren zij verwezen naar het eerdere antwoord. Aanvullend kan
worden gemeld dat voor de koren repetitieruimten beschikbaar zullen blijven c.q. zullen worden
gezocht. Met de dames- en herenkoren is intussen overleg geopend om de kosten te verlagen
c.q. bezuinigingsvoorstellen te doen.
Vianen: Als de kerk in Vianen weg gaat zou het mooi zijn als bij de grote eikenboom een
Antoniuskapelletje zou komen.
Bij sluiting van het kerkgebouw in Vianen bezien of een Antoniuskapelletje gerealiseerd kan
worden, neemt het bestuur op zich.
Linden: De metafoor “Mantel” heeft twee kanten. De sociale kant en de financiële kant. Er is
sprake van een sterfhuisconstructie.
Het bestuur erkent graag de meerdere kanten van de metafoor “Mantel” en juist om die reden
is hiervoor ook gekozen. Zoals in het beleidsplan is uitgelegd worden diverse maatregelen

voorgesteld, juist ter voorkoming van een sterfhuisconstructie. Indien deze niet voldoende
blijken te zijn zullen aanvullende maatregelen worden voorgesteld.
Linden: Houdt de regenboogopvatting ook communie uitreiking door leken in?
Communie uitreiken door leken in eucharistievieringen vindt al plaats. Communie uitreiken door
leken in woord- en communiediensten is afhankelijk van het beleid van de bisschop. Met de
komst van de nieuwe bisschop is het mogelijk dat het beleid verandert, zoals dat ook op andere
vlakken kan veranderen. Het is op dit moment afwachten en de nieuwe bisschop tijd geven om
zijn beleid te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk daarvan zullen mogelijkheden aangepast worden.
O.a. daarom is het de keuze van het bestuur om dit beleidsplan ter goedkeuring bij de nieuwe
bisschop neer te leggen.
Linden: Wie wijst aan wat de moederkerk is?
De “moederkerk” wordt niet aangewezen. Echter op basis van de historie en het ontstaan van
de parochies, i.c. de huidige geloofsgemeenschappen, vindt het bestuur het toepasselijk om de
oorspronkelijke parochie en daarmee de Martinuskerk Cuijk als “moederkerk” te duiden. Hierbij
zij ook opgemerkt dat tijdens het fusieproces door de toen zes fuserende parochies de
Martinuskerk in Cuijk reeds is aangewezen als de parochiekerk.
Linden: De totale visie op het pastoraat wordt gemist. Wat voor soort kerk/parochie willen wij
zijn? Traditioneel, kritisch, open en op anderen gericht, ook op mensen die niets met onze kerk
en parochie hebben?
Een parochie is een gelovige gemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen: kritisch,
behoudend, hoogkerkelijk, randkerkelijk, naar binnen èn naar buiten gericht… enz. Wij willen er
aan werken dat iedereen hierin een plaats vindt en is het de intentie dat de parochie er voor
iedereen is.
Linden: Wordt er gedacht over het oprichten van een breed gedragen pastorale commissie van
waaruit de lijnen voor het pastorale handelen vorm krijgen? Zo ja, wie zouden daar vanuit
moeten maken? Aan wie wordt verantwoordelijkheid gegeven? Innovatief pastoraat is
vernieuwend pastoraat. Wat willen we vernieuwen of veranderen in het pastoraat van de
parochie? Dat vraagt om een helder beeld en inzicht.
Een pastorale commissie (pastoraal platform, pastoraatsgroep) is een optie om op te richten.
Hierin kunnen zowel pastorale beroepskrachten als vrijwilligers deel van uit maken. Hierin
zouden beleidsmatige ontwikkelingen als ook praktische uitvoering van beleid/initiatieven vorm
kunnen krijgen. Het startende overleg tussen werkgroepen liturgie is hiervan op liturgisch vlak
een voorbeeld. Het bestuur neemt dit mee om een dergelijke pastoraatsgroep te realiseren.
Onder “andere deskundigen” dan pastores kunnen bijvoorbeeld theologen of geschoolde,

gekwalificeerde mensen of ervaringsdeskundigen verstaan worden.
Innovatief pastoraat kan betekenen dat het nieuw of vernieuwend voor onze parochie is, of dat
het iets totaal nieuw is. Binnen het perspectief waarin iedereen in onze parochie een plek kan
hebben is het de uitdaging om deze diversiteit van plekken ook te creëren. Dat kan een
aanpassing in het huidige pastoraat betekenen, maak het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden en initiatieven. Dit is mogelijk op alle vlakken van het pastoraat en verdient
nadere uitwerking samen met initiatiefnemers, doelgroepen en/of projecten.
Het pastorale beleid is bewust niet expliciet uitgewerkt om juist ruimte te maken om dit
gezamenlijk te doen. Dit lijkt op het huidige moment vaag, maar wil juist de kans geven om
wegen en mogelijkheden open te houden en gezamenlijk te ontwikkelen binnen de
mogelijkheden van het kerkelijk recht en diocesaan beleid. Hopelijk kunnen in het komende
werkjaar hiervoor uitwerkingsplannen ontwikkeld worden. Zoals we bij het parochiële
liturgische overleg ontdekken betekent dit allereerst een periode van gezamenlijk kennismaken
en gezamenlijke initiatieven voor de toekomst ontwikkelen.
Linden: Een bedevaartkerk zou een sluitende begroting en exploitatie moeten opleveren! Anders
is het een extra last die niet afgewenteld mag worden.
Dat Katwijk een bedevaartfunctie heeft is evident. Waarom deze kerk t.o.v. andere kerken dan
een sluitende begroting moet hebben is voor het bestuur niet duidelijk. Evenals andere
kerken/geloofsgemeenschappen is hier, ondanks (extra) opbrengst uit kaarsenverkoop ad +/- €
14.000,- p.j., sprake van teruglopende inkomsten en geen sluitende exploitatie. Vanwege de
bedevaartfunctie wenst het bestuur deze kerk vooralsnog niet te sluiten. Voor iedere kerk die
niet wordt, of niet zou worden gesloten, worden de lasten door het parochiebestuur gedragen.
Er is hierbij geen sprake van “extra” lasten.
Linden: Linden vervult al een functie in de parochie, c.q. geeft een extra (andere) kleur aan de
parochie.
Het bestuur erkent de functie die Linden vervult binnen de geloofsgemeenschap en de parochie
evenals die van andere geloofsgemeenschappen.
Linden: Geef Linden vijf tot tien jaar om te laten zien dat het kan een kerkbijdrage te verwerven
van het niveau 2008/2010 en extra inkomsten en nieuwe pastorale initiatieven. Als de kerk dicht
gaat is het afgelopen.
Met de contactgroep Linden vindt overleg plaats om te bezien of en hoe sluiting van het
kerkgebouw kan worden voorkomen.
Opgemerkt zij hierbij dat indien daar prijs op wordt gesteld alle geloofsgemeenschappen /
contactgroepen van sluitende kerken een voorstel vanuit het bestuur krijgen wat financieel gezien
jaarlijks zal moeten worden “opgebracht” om de kerk open te houden.

Schriftelijke bijdrage vanuit de contactgroep Linden.
Argumenten die zouden moeten leiden tot een andere keuze:
1.De voorgenomen plannen zijn o.i. onvoldoende: de besparingen zullen teniet gedaan worden
door verminderde inkomsten. Het sluiten van de kleinste kerk is in dat licht gezien een slechte
keuze. Beter is dat de geloofsgemeenschappen, ook Cuijk-centrum en Katwijk, de gelegenheid te
bieden om een exploitatieplan te laten opstellen die extra inkomsten genereren of te sluiten.
2. Pastoraal gezien heeft Linden de meeste initiatieven genomen (het meest innovatief) en
vervult in die zin een functie voor de gehele parochie; het gaat Linden om allen. De pastorale
paragraaf van de notitie is mager, vaag (nauwelijks concreet) en gelet op de afgelopen drie
jaren zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. De kerk in Linden is wezenlijk voor de
pastorale ontwikkeling in Linden.
3. Cultuurhistorisch gezien is de kerk in Linden minstens zo interessant als de andere kerken. In
z’n algemeenheid heeft de parochie de taak om dat te bewaren conform ook de bedoeling van
onze voorouders, die daarvoor de middelen bijeen gebracht hebben.
4.Gelet op de voorgeschiedenis en het vermogen dat vanuit Linden nu beheerd wordt door de
nieuwe parochie is sluiting van de kerk in Linden ook in die zin niet goed te verdedigen.
Conclusie: De geloofsgemeenschap Linden is het niet eens met de keuzes voorgesteld in het
beleidsplan; -wil zich sterk maken om een exploitatieplan met financiële garanties op te stellen.
Het parochiebestuur wordt gevraagd om financiële kaders aan te geven;-wil dat het
parochiebestuur in de komende vijf tot tien jaar geen sluiting van de kerk in Linden overweegt.
Ad 1. Dat de plannen onvoldoende zijn omdat de besparingen teniet zullen worden gedaan door
verminderde inkomsten zal in de toekomst moeten blijken. Overigens wordt daarom in het
beleidsplan ook gesproken over een besluit onder de huidige financiële omstandigheden. In de
toelichting op het beleidsplan, en eerder ook in de contacten met Linden, is aangegeven dat niet
alleen Linden maar ook andere geloofsgemeenschappen waarvan de kerk gesloten zal worden,
in de gelegenheid zijn om op basis van meerjarig exploitatieplan, i.c. het genereren van extra
inkomsten, sluiting te voorkomen.
Ad 2. Binnen het geheel van onze parochie zijn in de afgelopen jaren op diverse plaatsen een
behoorlijk aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld. Zowel structureel (denk aan peuter- en
kleuterpastoraat, tienerpastoraat, gebedsdiensten, Taizé viering, verdiepingsavonden “Rondom
het Woord”, enz.) als incidentele activiteiten (losse verdiepingsavonden, bijzondere vieringen,
(religieuze) concerten, enz.) alsook in de breedte van het pastoraat (catechetisch, liturgisch,
diaconaal en verkondigend) en boven parochieel (oecumenisch en tussen parochies). De
grootste uitdaging ligt er nu om hiervan in gezamenlijkheid kennis te nemen, dit te delen en
waar mogelijk parochie breed te profileren en verder (zowel in breedte als in diepte) in
gezamenlijkheid te ontwikkelen zonder vooraf aan te moeten geven welke weg gegaan moet
worden. Daarin is juist het geheel van de parochiegemeenschap medebepalend.
Mede ten behoeve van de geloofsgemeenschap Linden is door het bestuur extra geformuleerd

om te willen investeren in een kerk van mensen boven een kerk van stenen.
Ad 3. De cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw in Linden is niet ter discussie. In het
beleidsplan is aangegeven hoe die waarde te behouden.
Ad 4. Voor iedere voormalige parochie i.c. huidige geloofsgemeenschap geldt dat er sprake is
van een geheel eigen voorgeschiedenis en ingebracht vermogen. Het moge duidelijk zijn dat in
het licht van voorgenomen sluitingen niet enkel voor één geloofsgemeenschap hiermee
rekening kan worden gehouden.
T.a.v. de conclusie heeft het bestuur kennis genomen van het gegeven dat de contactgroep
Linden het niet eens is met de gemaakte keuzes in het gebouwenplan maar ziet hierin geen
reden om van het voornemen in het beleidsplan af te wijken.
Wel is het bestuur bereid om in overleg van het voornemen van sluiting af te zien indien door
de contactgroep Linden financiële garanties worden geboden voor een sluitende exploitatie van
het kerkgebouw.
Cuijk: Schriftelijke bijdrage.
Zou zomaar in een kerk kunnen: Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst Cuijkse Cultuurcentrum gaf
Harrie Vens een beeld ondersteunende uitleg over Maria Magdalena. Grandioos. Buiten die
vieringen zijn er weinig inspirerende bijeenkomsten door de parochie H. Martinus georganiseerd.
Cultuur is onontbeerlijk na Heronymus Bosch museumbezoek in Den Bosch. Eenheid onder
christenen, katholiek en protestant samen brengen en natuurlijk ook andere culturen buiten de
Europese traditie. Lichtshow in Martinus was een feest. Herhalen.
Zoals in het beleidsplan ook is genoemd en eerder al praktijk is geworden wordt de kerk niet
alleen gebruikt voor R.K. vieringen en diensten. De voorbeelden in de vorm van concerten of
tentoonstellingen, toneel en ontmoetingen getuigen hiervan. Initiatieven hiervoor zijn van harte
welkom!
Eenheid onder christenen is eveneens een nastrevenswaardig doel. Getuige het contact met
vertegenwoordigers van andere stromingen maar b.v. ook de 4 mei bijeenkomsten zijn hiervan
voorbeelden in de praktijk.
April 2016,
Het bestuur van de parochie H. Martinus.

