
 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   1 
 

 
 

Beleidsplan  2015-2020 
van de Oud-Katholieke parochie  

van St. Agnes 
te Egmond aan Zee 

 

 
 
 

Geschreven in opdracht van het  
Kerkbestuur, onder voorzitterschap van 
pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga 
 



 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   2 
 

 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 

Voorwoord  
 

1. Onze visie 
1.1. Waartoe zijn we parochie? 
1.2. Ontmoeting met God 
1.3. Ontmoeting met elkaar 
1.4. Ontmoeting met de regio 

 
2. Onze missie 

2.1. Hoe willen we parochie zijn? 
2.2. Open en gastvrij 
2.3. Herkenbaar en transparant 
2.4. Vertrouwd en op de toekomst gericht 

 
3. Doelen voor de komende 4 jaar 

3.1. Wat willen we bereiken? 
3.2. Kansen en uitdagingen 

 

4. De parochianen van de St. Agnes 
4.1. De parochie 
4.2. Positiebepaling van onze Oud-Katholieke kerk 
4.3. De parochie georganiseerd  
4.4. Parochianen van alle leeftijden  
4.5. Meelevende parochianen 
4.6. Betrokken parochianen 
4.7. Verenigingen 
4.8. Belangstellenden en nieuwkomers 
4.9. Samenvatting van beleidspunten 
 

 

5. Wat gebeurt er in de parochie van St. Agnes? 
5.1. Kerkdiensten  
5.2. Zorg voor elkaar 
5.3. Geloofsontwikkeling 

5.3.1. 3-9 jarigen 
5.3.2. 10-16 jarigen 
5.3.3. (jong)volwassenen 

 
 



 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   3 
 

5.4. Oecumenische activiteiten 
5.5. Informeren en communiceren 

5.5.1. Parochianen informeren 
5.5.2. Belangstellenden informeren 

5.6. Samenvatting van beleidspunten 
 
 

6. Het kerkgebouw en andere gebouwen 
6.1. Gebouwbeheer 

6.1.1. De kerk 
6.1.2. De pastorie 
6.1.3. Het koetshuis 
6.1.4. Het verenigingsgebouw 

6.2. Staat van onderhoud 
6.3. Gebruik van de gebouwen 

6.3.1. Kerkgebruik door derden 
6.3.2. Kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten in het verenigingsgebouw 

6.4. Beheer van landerijen 
6.5. Samenvatting van beleidspunten 

 
 

7. Financiën 
7.1. Inkomsten uit diverse geldstromen 

7.1.1. Inkomsten vanuit de eigen parochie: op weg naar Kerkbalans 
7.1.2. Inkomsten vanuit de landelijke kerk 
7.1.3. Inkomsten uit de derde geldstroom 

7.2. Uitgaven 
7.3. Stappen naar een financieel gezonde parochie 

 
8. Plan van aanpak 

8.1. Doelen voor de korte termijn 
8.2. Doelen voor de langere termijn 
8.3. Activiteiten in een globale planning 

 
 

Bijlagen 



 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   4 
 

VOORWOORD 
 
In december 2009 kwam de bisschop van Haarlem, mgr. dr Dirk Jan Schoon op 
werkbezoek in onze parochie.  Een uitgebreide voorbereiding en invulling van een 
vragenlijst door de diverse werkgroepen ging aan dit bezoek vooraf. Centrale vraag was: 
Hoe willen we met elkaar parochie zijn? 
 
Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. Naar aanleiding van het bezoek van de bisschop 
heeft het kerkbestuur de opdracht gegeven om een beleidsplan te schrijven.  
 
Waartoe willen we met elkaar parochie zijn? 
Een parochie is er niet om zichzelf: het in stand houden van de parochie is geen doel op 
zich. De parochie is er om in het voetspoor te gaan van Jezus van Nazareth, hem na te 
volgen in zijn vertrouwen op God en te leven zoals hij het ons heeft voorgeleefd. 
 
Een van de bestaansredenen van de parochie is dat zij mensen helpt met geloven. De 
parochie is er om mensen te helpen sporen van God te ontdekken in onze wereld en 
gaandeweg iets te ontdekken van het geheim van God. Het geloof van mensen moet de 
kans krijgen zich te ontwikkelen en te wortelen in hun leven. De parochie wil hen 
daarbij tot steun zijn. Dat kan door samen te vieren, te zingen en te bidden, maar dat niet 
alleen. In onze tijd is het ook nodig op zoek te gaan naar andere manieren om het geloof 
te beleven, en op zoek te gaan naar nieuwe woorden voor ons geloof. Daarbij moet de 
parochie niet alleen gericht zijn op de betrokken parochianen, maar ook inspirerend zijn 
voor anderen. 
 
Een ander aspect van het parochie-zijn is de dienst aan de samenleving. Als parochie 
kunnen we geen grote projecten beginnen, maar we kunnen bestaande organisaties 
steunen die zich inzetten voor vrede en meer gerechtigheid in onze wereld en voor het 
behoud van de schepping. De parochie wil mensen stimuleren hun verantwoordelijkheid 
te nemen in de samenleving. Zij doen dat door op de plaats waar zij wonen en werken op 
te komen voor de zwakkeren, te protesteren tegen onrecht, de aandacht te vestigen op 
de milieuproblematiek, te werken aan verzoening waar dat maar mogelijk is. Zo hoopt 
de parochie iets zichtbaar te maken van Gods liefde en mededogen. 
 
Hoe willen we met elkaar parochie zijn? 
We vinden het belangrijk dat er een sfeer van openheid is in onze parochie, zodat 
mensen met een verschillende achtergrond en een verschillende manier van geloven 
zich thuis voelen. Dat vraagt dat we respect voor elkaar hebben, dat we met elkaar van 
mening kunnen verschillen, maar elkaar niet loslaten. 
 
We willen een gemeenschap zijn waar mensen bij elkaar betrokken zijn en met elkaar 
meeleven. Gezamenlijk willen we ons inspannen om dat waar te maken. We willen een 
gastvrije parochie zijn. Een parochie waar ook mensen die weinig of niet in de kerk 



 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   5 
 

komen voelen dat ze toch welkom zijn. Een parochie waar ook mensen die slechts op 
bepaalde momenten van hun leven bij ons aankloppen terecht kunnen. 
 
Aan de andere kant: een parochiegemeenschap kan niet zonder een groep mensen die 
zich voor langere tijd voor die gemeenschap inzet. Alleen dan kunnen we plannen die we 
hebben succesvol uitvoeren. Ook daar besteden we in dit beleidsplan aandacht aan: hoe 
houden we voldoende vrijwilligers? 
 
Het beleidsplan is opgebouwd rond de onderwerpen liturgie, catechese, diaconie, 
individuele pastorale zorg, gemeenschapsopbouw en oecumene.  
Daarna volgen hoofdstukken over financiën, gebouwbeheer en bestuur. In ieder 
hoofdstuk geven we onze visie hoe wij dat beleidsterrein inhoud willen geven en een 
beschrijving van de feitelijke situatie. Zaken die goed gaan worden benoemd, maar ook 
verbeterpunten worden aangedragen. Op die manier is het beleidsplan een aanzet tot 
verdere ontwikkeling van ons functioneren als geloofs- en parochiegemeenschap. 
 
Dit beleidsplan is ontwikkeld en beschreven in de jaren 2012-2014 door een 
afvaardiging van het kerkbestuur, te weten pastoor Rudolf Scheltinga (tevens voorzitter 
kerkbestuur)  en mw. Caroline Offerhaus (algemeen bestuurslid). Per hoofdstuk is het 
becommentarieerd door het kerkbestuur en door een klankbordgroep waarin een 
tiental parochianen hebben meegelezen en meebesproken. Na bijstelling is het tenslotte 
per hoofdstuk door het kerkbestuur goedgekeurd. De opstellers van dit beleidsplan 
willen hierbij hun dank uitspreken naar de klankbordgroep voor hun inzet, 
betrokkenheid, vragen en opmerkingen. 
  
Wij hopen dat dit beleidsplan u inspireert om u in te (blijven) zetten. Alleen dan kunnen 
we de plannen werkelijkheid worden. We willen een levende, open, inspirerende en 
gastvrije geloofsgemeenschap zijn. Dat kan alleen met uw hulp en inzet als vrijwilliger in 
onze parochie. We willen u daarvoor dankzeggen en hopen dat dit beleidsplan ieder van 
ons zal inspireren. 
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1 VISIE 
 

 
 
Waartoe zijn we parochie?  
 
 
1.1. Ontmoeting met God 
Onze parochie is er omwille van de Verkondiging van de blijde Boodschap van het 
Koninkrijk. Hiertoe is het van belang om deze parochie in stand te houden. De parochie 
is er om in het voetspoor te gaan van Jezus van Nazareth, hem na te volgen in zijn 
vertrouwen op God en te leven zoals hij het ons heeft voorgedaan. Hierin wijst de Heilige 
Geest ons de weg.  
 
 
1.2. Ontmoeting met elkaar 
Onze parochie helpt mensen met geloven. Onze parochie is er om mensen te helpen 
sporen van God te ontdekken in onze wereld en gaandeweg iets te ontdekken van het 
geheim van God. Het geloof van mensen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en te 
wortelen in hun leven. Deze parochie wil daarbij tot steun zijn. Dat kan door samen te 
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vieren, te zingen en te bidden, maar dat niet alleen. In onze tijd is het ook nodig op zoek 
te gaan naar andere manieren om het geloof te beleven, en op zoek te gaan naar nieuwe 
woorden voor ons geloof. Daarbij moet onze parochie zeker gericht zijn op de betrokken 
parochianen, maar ook inspirerend zijn voor anderen. 
 
 
1.3.  Ontmoeting met de regio 
Een aspect van het parochie-zijn is de dienst aan de samenleving. Als 
parochie willen we geen grote projecten beginnen op onszelf, maar we kunnen wel de 
bestaande organisaties steunen die zich inzetten voor vrede en meer gerechtigheid in 
onze wereld en voor het behoud van de schepping. Onze parochie wil mensen 
stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving. Zij doet dat door op 
de plaats waar zij wonen en werken op te komen voor de zwakkeren, te protesteren 
tegen onrecht, de aandacht te vestigen op de milieuproblematiek, te werken aan 
verzoening waar dat maar mogelijk is. Zo hoopt onze parochie iets zichtbaar te maken 
van Gods liefde en mededogen. 
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2 MISSIE 
 

      
 
Hoe zijn we parochie? 
 
 
2.1. Open en gastvrij 
Er is een sfeer van openheid in onze parochie, zodat mensen met een verschillende 
achtergrond en een verschillende manier van geloven zich thuis voelen. We hebben 
respect voor elkaar; daar waar we met elkaar van mening verschillen, laten we elkaar 
niet los. 
 
 
2.2.  Herkenbaar en transparant 
We zijn een gemeenschap waar mensen op elkaar betrokken zijn en met elkaar 
meeleven. Gezamenlijk spannen we ons in om dat waar te maken.  
Mensen die slechts op bepaalde momenten van hun leven bij ons aankloppen kunnen bij 
ons terecht. 
We zijn een gastvrije parochie: gekeerd naar buiten toe en een vertrouwde plek biedend: 
mensen die weinig of niet in de kerk komen voelen dat zij ook welkom zijn. 
 
 
2.3  Vertrouwd en op de toekomst gericht 
Onze parochiegemeenschap kan niet zonder een groep mensen die zich voor langere tijd 
voor die gemeenschap inzet. Alleen dan kunnen we plannen die we hebben succesvol 
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uitvoeren. Ook daar besteden we in dit beleidsplan aandacht aan: hoe behouden we de 
huidige vrijwilligers en hoe zorgen we blijvend voor nieuwe vrijwilligers?  
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3 DOELEN VOOR DE KOMENDE VIER JAAR 
 

 
 

3.1. Wat willen we bereiken? 
 
Om het evangelie te kunnen blijven verkondigen in openheid en gastvrijheid, mensen te 
helpen geloven en dienstbaar te zijn aan de samenleving wil de parochie in de 
beschreven beleidsperiode de volgende doelen behalen: 
 

1. Een financieel gezonde parochie creëren en behouden 
 

2. De organisatie van de parochie menselijk, doelmatig en transparant hebben 
 

3. De betrokkenheid van meelevende parochianen verbreden en verdiepen 
 

4. Belangstellenden/nieuwkomers interesseren voor onze parochie/ de Oud-
Katholieke Kerk 
 

 
3.2 Welke kansen en uitdagingen zien we?  
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Om deze doelen te bereiken is het van belang optimaal gebruik te maken van kansen die 
we zien of ervaren. Alert zijn op kansen vraagt open ogen en oren van de héle parochie.  
Naast kansen die beter benut kunnen worden, kan de parochie kansen creëren; 
mogelijkheden bieden die er nu nog niet zijn. 
 
De kansen die we op dit ogenblik meer dan nu willen gaan benutten zijn o.a.: 

 Het gebruiken van diverse informatiekanalen om bekendheid te geven aan dat 
wat onze parochie doet en wat er speelt. Er liggen kansen naar zowel 
parochianen als naar belangstellenden. Te denken valt aan: 
 het benutten van e-mailgegevens van parochianen 
 het inzetten van nieuwe media voor zowel informatie over lopende zaken 

in de kerk als ook voor informatie over activiteiten die voor een breder 
publiek interessant zijn 

  zorgen voor een eenduidige uitstraling in de informatievoorziening t.b.v. 
herkenbaarheid 

 Het gebruiken van voorzieningen en materialen die via landelijke kerk of andere 
kerken beschikbaar zijn en daar effectief zijn,  ter ondersteuning van de 
organisatie en administratie van de parochie. 

 Gebruikmaken van de ervaringen die het openstellen van de kerk (experiment 
afgelopen zomer) heeft opgeleverd. Er is een meer dan verwachte belangstelling 
gedurende de zomermaanden voor zowel het kerkgebouw als voor de 
middagdiensten. Te denken valt aan: 
 herhaling in de komende zomerseizoenen 
 meertaligheid in (schriftelijke) informatie over kerk en diensten 

 Betrokkenheid van de kerk in de dorpsgemeenschap uitbouwen. Te denken valt 
aan 
 relatie met de scholen continueren 
 betrokkenheid met de middenstand (m.n. Voorstraat) 

 
Het creëren van kansen zal bijvoorbeeld nodig zijn bij: 

 Mogelijkheden onderzoeken om het kerkgebouw  flexibeler in te richten en aan te 
kunnen passen aan wat bij de verschillende gelegenheden wenselijk of nodig is. 
De inrichting van de kerk is van oudsher gericht op een ruime bezetting tijdens 
de diensten. Het aantal wekelijkse bezoekers van de diensten loopt daar niet 
meer mee in de pas.  

 
Uitdagingen zijn er ook en het is goed ze te érkennen en hérkennen. Het is een uitdaging 
om dat wat nu weerbarstig is, tegenzit, wrevel  geeft, nieuwe kansen in de weg staat, te 
bespreken en te kijken hoe we dat ten positieve kunnen keren.   
Uitdagingen zijn bijvoorbeeld: 

 Het gefragmenteerde aanbod voor kinderen en jongeren tot een doorgaande lijn 
te verbinden, waarin parochianen zich inzetten om  
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 een doorlopend aanbod samen te stellen dat past bij kinderen en jongeren 
in deze tijd en aansluit bij hun behoefte 

 zelf scholing te volgen om voldoende catechetisch onderlegd te zijn 
 Een ‘open’ kerk zijn, waarbij de activiteiten die daartoe worden ingezet wellicht 

niet direct leiden tot zichtbare effecten voor het ledenbestand, het kerkgebouw, 
de financiën. De vraag waar ingezette acties toe leiden is niet altijd direct te 
beantwoorden en hoeft dat ook niet te zijn: een open, gastvrije kerk wil er zíjn 
voor mensen. 

 Het vinden van de juiste balans tussen herkenbaarheid, traditie, vertrouwde 
omgeving zijn en nieuwe initiatieven, ruimte voor verandering en vernieuwing. 
Dat betekent dat het belangrijk is om te blijven werken aan een open 
communicatie en het vertrouwen dat ieder van de parochie hetzelfde doel voor 
ogen heeft:  een levende en gezonde parochie in het dorp. 
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4 DE PAROCHIANEN VAN DE ST. AGNES 

 
 
In dit hoofdstuk sluiten we aan bij ‘Visie en Missie’ en maken we concreet hoe het 
ontmoeten eruit kan zien: open en gastvrij en wie er allemaal betrokken zijn bij onze 
ontmoetingen op dit moment en in de toekomst.  
 
 
4.1 De parochie 
Onze parochie bestaat sinds het jaar 1036 en gaat in het voetspoor van Jezus Christus, 
omwille van de Verkondiging van het Koninkrijk. Ondanks moeilijke tijden, van o.a. de 
Reformatie in de 16de eeuw, het conflict over de macht in de kerk, de Paus óf de 
gemeenschap der gelovigen, en de daaruit volgende breuk met de Bisschop van Rome in 
de 18de eeuw, in tijden van oorlog en vrede, van armoede en welvaart en in de vorige 
eeuw van ontkerkelijking getuigenis gegeven van de Heer van de kerk: Jezus Christus. 
Onze wijze van aanwezig zijn zetten we graag blijvend voort. 
 
 
4.2 Positiebepaling van onze Oud-Katholieke Kerk 
Als Oud-Katholieke christenen hebben wij een zeer speciale plaats in de familie der 
kerkgenootschappen. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is de “moederkerk” van 
een internationaal verband van landskerken, die gemeen hebben dat zij het evangelische 
en katholieke erfdeel van de kerk van alle eeuwen willen bewaren in gebedsleven, 
liturgie, sacramentsbediening en een leer gebaseerd op Schrift en Traditie.  
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Wij zijn katholiek,  
en onafhankelijk van het wereldwijde gezag van de bisschop van Rome;  
 
Wij bewaren de traditie van de kern,  
en laten het gezag van de Heilige Schrift boven die van de traditie staan;  
 
Wij zijn een bisschoppelijke kerk,  
maar met een synodale en collegiale structuur die zeggenschap en verantwoordelijkheid 
geeft aan de leken en geestelijken in het besturen van de kerk en in hun eigen leven;  
 
Wij leggen nadruk op het bewuste persoonlijke geloof van ieder lid,  
en doen dit binnen de gemeenschap van het volk van God dat samen Gods goedheid viert 
in de liturgie en de sacramenten;  
 
Wij behoren tot een zeer kleine landskerk,  
maar zijn ook deel van de wereldomvattende keten van onafhankelijke katholieke 
kerken door de Unie van Utrecht en vanwege onze verbondenheid met de Anglicaanse 
kerkprovincies over de gehele wereld. 
 
We zijn een kleine kerk en een zelfbewuste kerk, 
met overtuiging en dat willen we blijven. 
 
 
4.3. De parochie georganiseerd 
De pastoor heeft de zorg voor de eredienst en overige kerkelijke handelingen, alsmede 
de geestelijke leiding van de gelovigen in de parochie. Naast de pastoor zijn er een aantal 
lectoren, met een eigen taak in de liturgie. Momenteel heeft onze parochie een formatie 
van 150% pastoor. Hiervan is 100% ingevuld en er is een vacature van 50%.  
 
Deze formatie wordt toegekend op basis van een formule welke gebaseerd is op het 
aantal leden, het aantal meelevende leden daarvan, het kerkbezoek en de afstand 
waartoe de leden tot het kerkgebouw wonen. Meer dan de helft van het aantal leden is 
‘slapend’, dat wil zeggen: staat wel ingeschreven, maar doet op geen enkele manier mee 
in het kerkelijk leven. In de komende tijd ligt er de uitdaging voor de parochie – maar die 
ligt er eigenlijk altijd – om die slapende leden ‘wakker’ te maken: of anders gezegd, ze te 
wijzen op de verantwoordelijkheid welke het lidmaat zijn van onze parochie met zich 
meebrengt.  
 
Het kerkbestuur heeft met de pastoor, die voorzitter is, de zorg voor het algemene 
kerkelijke leven binnen de parochie. Zij behartigt alle bestuurlijke belangen, ook de 
materiële zaken en geeft – vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid – raad aan de 
pastoor bij zijn taak ten aanzien van de leden van de parochie. De kerkbestuursleden 
worden door de bisschop benoemd, op voordracht van het kerkbestuur na 
kandidaatstelling door de gemeenteleden. 
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Een aandachtspunt voor de komende jaren is dat het kerkbestuur voldoende leden behoudt 
met de nodige capaciteit die besturen nu eenmaal vraagt. Een zittingstermijn voor een 
kerkbestuurslid is 4 of 8 jaar.  
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4.4. Parochianen van alle leeftijden 
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Figuur 4.1: leeftijdsopbouw over de jaren 1916 – 2011  
(verticaal: aantal parochianen / horizontaal: geboortejaren parochianen) 
  
 
De bovenstaande figuur geeft een duidelijk overzicht van de leeftijdsopbouw van onze 
parochie. Een piek is te zien in het jaar 1946 (34 parochianen zijn in dit jaar geboren); zij 
werden in 2011 65 jaar. 
 
Vanaf 1946 is een dalende lijn in het aantal ingeschreven leden zichtbaar. De laatste 
twintig jaar komt het aantal leden per geboorte jaar zelfs niet meer boven de 10. Het 
aantal leden van de parochie daalt ieder jaar – dit is niks nieuws: dit is al gaande sinds 
1886, het jaar waarin onze huidige kerkgebouw gebouwd is. Het is in het belang van de 
parochie – ondanks het dalend aantal – belangrijk om een balans in de diverse leeftijden 
te houden. Het betekent ook dat we onze activiteiten blijven spreiden gericht op de 
parochianen van alle leeftijden.  
 
4.5. Meelevende parochianen 
Onder meelevende parochianen verstaat de Oud-Katholieke Kerk van Nederland allen 
die ingeschreven staan in de parochie als lid en met enige regelmaat (minstens één keer 
per maand) naar de kerkdienst gaan en een financiële bijdragen leveren aan het 
financiële welzijn van de parochie. Naar inschatting gaat het hier om het aantal van 400 
parochianen. Het totale aantal ingeschreven parochianen bedraagt momenteel 902. Het 
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is ons voornemen om dit verschil kleiner te maken. Ons te richten op meer financiële 
inzet van parochianen (zie verder hoofdstuk 7) en na te gaan of de ingeschreven 
parochianen ook daadwerkelijk meelevende parochianen willen blijven of worden.  
 
In de komende vier jaar moeten de kosten van een pastoor voor 60% door de parochie 
zelf worden bijeengebracht. Ook willen we in de komende vier jaar een zo groot 
mogelijke transparantie bereiken wat betreft de volledige financiële huishouding van de 
parochie. Zie hiervoor verder hoofdstuk 7.  
 
 

4.6. Betrokken parochianen 
In de parochie wordt veel werk verzet door vrijwilligers. Hieronder vindt u de meeste 
werkgroepen, waarin de vrijwilligers werkzaam zijn. 

 Apostoleia 
Deze werkgroep bestaat uit een groepje parochianen, dat er voor zorgt dat het 
kerkgebouw bezichtigd kan worden door belangstellenden. Elke woensdagavond 
in de maanden juni, juli en augustus tijdens de Braderie is de kerk open van 19.30 
to 21.00 uur. Paramenten, kerkzilver en verdere interessante voorwerpen 
worden uitgestald en het orgel wordt bespeeld. Er is mogelijkheid voor een 
gesprek en het beantwoorden van vragen. 

 Autovriendendienst 
Ondanks dat de afstanden in de Egmonden niet groot zijn, is er toch altijd 
een aantal mensen, die om wat voor reden dan ook, niet zelfstandig de 
kerkdiensten kan bijwonen. Voor hen is de groep autovriendendienst. Wij vragen 
de parochianen zoveel mogelijk behulpzaam te willen zijn, zodat ook zij, die geen 
auto bezitten, in staat worden gesteld de kerkdiensten en andere bijeenkomsten 
bij te wonen. 

 Bejaardenbezoek 
De werkgroep bejaardenbezoek is een klein groepje dat speciale aandacht geeft 
aan de bejaarde parochianen. Dit kan bezoek zijn of het regelen van speciale 
vieringen en samenkomsten, één of twee keer per jaar. 

 Bloemen 
Voor de kerkdiensten wordt er veel werk gemaakt van het versieren van de kerk 
met bloemen. Tijdens de grote kerkfeesten, Kerst, Pasen en Pinkster wordt er 
voor bloemen of bloemstukjes gezorgd. Tijdens een huwelijksinzegening of 
jubileum kan, in overleg met de contactpersonen, de bloemversiering aangepast 
worden. 

 Deurwachters en collectanten 
Dit is een groep parochianen die optreedt als gastheer/vrouw tijdens de 
kerkdiensten. Zij ontvangen de kerkbezoekers, geven toelichting op de orde van 
de dienst (waar wat te vinden in welk kerkboek) en verzorgen de collectes. Ook 
zijn zij altijd bereid om antwoord te geven op vragen. 

 Diaconaat 
Elke christelijke gemeenschap berust op aantal peilers: verkondiging, vieren, 
besturen, katechese, parochieopbouw en inzet voor anderen. Om aan de laatste 
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taak een wat geordende vorm te geven bestaat in onze parochie een diaconale 
werkgroep. 
Ondermeer verzorgt deze groep elke 3e zondag van de maand 
de "wereldwinkelverkoop" en acties voor Amnesty International. 

 Drukkerij (copy + vouwen + nieten) 
Een groep achter de schermen, welke produceert wat voor de schermen gebruikt 
kan worden. Alle drukwerk in de parochie wordt door deze groep verzorgd. 

 Fancy Fair 
Elk jaar wordt door de Fancy Fair commisie een dag georganiseerd met verkoop 
van goederen, loterijen en het Rad van Avontuur. Alle verenigingen doen hieraan 
mee, alsook privé personen. Goed bruikbare huishoudelijke artikelen kunnen 
worden opgehaald en opgeslagen. De Fancy Fair wordt gehouden in het 
Verenigingsgebouw en is naast nuttig ook altijd erg gezellig. 
Op deze dag neemt de Kinderkerk een aparte plaats in met knutselen, poffertjes 
eten en het Kinderrad van Avontuur. 
De opbrengst van de Fancy Fair wordt besteed aan een kerkelijk doel, te bepalen 
door de Fancy Fair commissie, in overleg met het kerkbestuur. 

 Geloofsinformatie 
Eén van de centrale taken van een kerkgemeenschap is de verdieping van het 
geloof en de overdracht van kennis omtrent geloof en kerk. Dat gebeurt 
natuurlijk eerst in de lering/catechese voor kinderen en jongeren. Maar ook 
daarna blijft het een levenslange weg. In onze parochie wordt het aanbod van 
geloofskennis en geloofsverdieping voor volwassenen georganiseerd door de 
"werkgroep geloofsinformatie". Deze bestaat uit twee parochianen die samen 
met de pastoor een aantal informatie- en gespreksavonden organiseren over 
geloof, kerk en andere maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Informatie 
over de avonden wordt gepubliceerd in het parochieblad en de plaatselijke 
bladen. 

 Catechese 
Het betreft hier het traject ter voorbereiding op het ontvangen van het H. 
Vormsel 

 Kerkradio 
De radiogroep verzorgt uitzendingen op de lokale radio. De groep is 
samengesteld uit leden van de verschillende kerken uit de gemeente Bergen 
(Bergen, de Egmonden en Schoorl). Het zijn gevarieerde programma's waarin 
onderwerpen ter sprake komen die het geestelijk en maatschappelijk leven in de 
gemeente betreffen. 
De uitzendingen zijn te ontvangen via Radio 80, in de ether op 107.0 FM of op de 
kabel 96.5 FM. op de eerste zondag van de maand tussen 9 en 10 uur. De 
maandag erop is een herhaling, na het nieuws van 20 uur. 

 Kinderkerk 
tijdens de kerkdienst op zondagmorgen wordt er voor de kinderen ‘kinderkerk’ 
gehouden in ’t Oisie: Na een bijbelverhaal + soms een zgn. spiegelverhaal, het 
Onze Vader en voorbeden, gaan we knutselen in verband met het thema van die 
dag. Tijdens de communie komen de kinderen in de kerk, zij ontvangen aan de 
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communiebank de zegen en vertellen daarna iets over wat zij gedaan en/of 
gemaakt hebben. 

 Koren 
 Kerkkoor 

Het kerkkoor verzorgt de gezongen diensten in samenspel met de 
gemeente en pastoor op de zondagen, hoogtijdagen als Kerst, Pasen en 
Pinksteren en bij sommige bijzondere diensten. Het koor kan altijd nieuwe 
leden gebruiken en staat open voor mannen en vrouwen die kunnen en 
willen zingen en bereid zijn de repetities bij te wonen. Deze zijn iedere 
woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (in de zomer - juli + augustus - op 
dinsdagavond). 

 De Seasingers 
Het Gospelkoor zingt tijdens de Vlotte Mis en de Gezinsdienst, op de 3e 
zaterdag van de maand - behalve januari/juli/augustus. Het repertoire 
bestaat uit moderne geestelijke muziek en gospels. Ook verzorgen zij 
tijdens de zomerse braderie een Gospelinstuif, waarbij de kerk openstaat 
voor iedere belangstellende die wil luisteren en/of meezingen. Deze 
avond(en) worden in de plaatselijke bladen gepubliceerd en met posters 
aangegeven. 

 Mannenkoor 
Het mannenkoor zingt Gregoriaanse zang in de Nederlandse taal tijdens de 
maandelijkse Vespers + Lof op de vierde zaterdag van de maand en 
verzorgt ook de (Gregoriaanse) Eucharistievieringen met zang op de 
tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag. 

 Lering 
Het betreft hier het traject ter voorbereiding op het aannemen. In één seizoen – 
van oktober t/m mei – vinden op maandagavond bijeenkomsten plaats. 
Catechetisch inhoudelijk + ontspannend omgaan met geloven en 
geloofsontwikkeling van kinderen uit de groepen 7 + 8 van de basisschool. 
Medewerking door een catecheet en de pastoor. 

 Lezerskring 
Een groep parochianen verzorgt de eerste Schriftlezing tijdens de 
Eucharistievieringen. De pastoor stelt hiervoor een rooster op en - desgewenst – 
zullen de lectoren helpen met het oefenen in duidelijk voorlezen door de 
microfoons.  

 Misdienaars 
Een belangrijke taak tijdens de Eucharistieviering is weggelegd voor de 
misdienaars. Zij helpen de pastoor en de lector tijdens de erediensten. Dit is niet 
alleen belangrijk tijdens de hoogmis, maar ook tijdens huwelijken, uitvaarten en 
andere bijzondere vieringen. Jongens en meisjes vanaf 10 jaar kunnen tot 
misdienaar worden opgeleid. 

 Oecumene 
In Egmond bestaat al jarenlang een bijna vanzelfsprekende samenwerking tussen 
de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oud-Katholieke kerk. Voor dit doel bestaat 
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er een oecumenische werkgroep met mensen uit de verschillende kerken. Zie 
hiervoor verder § 5.4. 

 Open Kerk 
In de zomermaanden juli en augustus is de kerk overdag open tussen 11.30 – 
13.30 uur, met om 12.30 uur een korte viering: ofwel een Eucharistieviering 
ofwel een Gebedsdienst. De kerk is open voor stilte, gebed, meditatie en gesprek. 
Vrijwilligers + pastoor zetten zich hier voor in. 

 Onderhoudscommissie gebouwen 
Verscheidene, handige en deskundige parochianen zorgen ervoor dat de 
gebouwen van de parochie in een goede staat worden gehouden. 

 Oud-Papiergroep 
De Oud Papier Groep is opgericht om een sociale dienst te leveren en om fondsen 
te verzamelen voor het onderhoud en restauratie (renovatie) van de gebouwen 
en andere noden in onze parochie. Inmiddels is het een niet meer weg te denken 
fenomeen in de Egmonden en de vrijwilligers zijn niet meer alleen de Oud-
Katholieken. Ook leden van de andere kerkgenootschappen in Egmond rijden 
mee op de bekende gele karren en de opbrengst wordt verdeeld over de drie 
kerken in de Egmonden. Er is altijd plaats voor extra mankracht voor het ophalen 
van oud papier en voor het laden van de container op geregelde tijden. 

 Parochieblad ’t Scheepje 
(met de redactie, de rapers, de vouwers, de nieters + de bezorg(st)ers) 
't Scheepje komt één maal per twee maanden uit. Bijvoorbeeld februari/maart. 
Het bevat hoofdzakelijk onderwerpen die de parochie betreffen. De werkgroep 
bestaat uit de redactieleden en de mensen die het drukken, vouwen, bundelen en 
thuisbezorgen. Bijdragen in de vorm van artikelen, commentaar, financiële steun 
of tijd en werk zijn altijd welkom. 

 Zomeravondconcerten 
In 1953, het watersnoodjaar in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, vond in 
onze Ste. Agneskerk een benefietconcert plaats door de organist van de 
Westerkerk te Amsterdam. Simon C. Jansen bespeelde het orgel en begeleidde 
hierbij de sopraan Erna Spoorenberg. Deze eenmalige uitvoering heeft 
uiteindelijk geleid tot een jaarlijks terugkerende serie zomeravondconcerten in 
de maanden juli en augustus. In de loop der jaren blijken deze concerten zeer aan 
te slaan. Er spelen gerenommeerde organisten, maar ook jong talent krijgt een 
kans. Naast deze orgelconcerten, soms samen met andere instrumenten, zijn ook 
diverse koren opgetreden. De concerten vinden plaats op de maandagavond, 
aanvang 20.30 en de toegang is gratis. Het laatste concert wordt bij kaarslicht 
gegeven. 

 
Een grote zorg en punt van aandacht is de bemensing van al deze groepen. Als 
knelpunten worden ervaren:  

 dat de betrokkenheid vanuit de parochie en het kerkbestuur niet groot 
is 

 dat er bij sommigen een ‘eilandjesgevoel’ is 
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 het werk van de werkgroep is een vanzelfsprekendheid en de 
werkgroep draait al heel lang autonoom 

 bij sommige werkgroepen komt het werk steeds op dezelfde mensen 
aan en heeft men behoefte aan verjonging. 

 
Werkgroepen zijn geen gesloten bolwerken, geen groepen waarin vaste mensen voor 
onbepaalde tijd vaste taken uitvoeren. Om in de toekomst de belangrijke bijdragen van 
werkgroepen te garanderen is het van belang dat veranderingen kunnen plaatsvinden, 
dat taken kunnen veranderen, vaste patronen losgelaten durven worden, mensen hun 
vaste bijdragen kunnen wijzigen als die behoefte of wens er is, van binnenuit of van 
buitenaf.  
 
Als beleidspunt willen we opnemen dat in de komende jaren de werkgroepen 
regelmatiger contact hebben met het kerkbestuur en met elkaar. Door met regelmaat de 
bijdragen van de werkgroepen te bespreken willen we meer uitwisseling/afstemming in 
beweging zetten, waardoor een gevoel van verbinding, van het mét elkaar te doen kan 
versterken. Waar mogelijk en gewenst kunnen nieuwe werkgroepen worden opgezet, 
bijvoorbeeld projectgroepen, gevormd t.b.v. een tijdelijke taak. Een goed voorbeeld 
hiervan was de projectgroep jubileum 975/125. Met het oog op het te verschijnen 
jubileumboek werd een subcomité opgericht. 
 
 
4.7 Verenigingen 
De parochie van de H. Agnes kent al sinds lang een bloeiend verenigingsleven. Ook nu 
nog zijn er vier verenigingen actief. Behalve dat zij gezelligheid bieden, versterken zij de 
band van de parochianen onderling en zetten zij zich in t.b.v. de kerk en parochie. 
 Vroom Vrij en Blij (V.V.B.) 

De oudste vereniging die nog actief is, is Vroom Vrij en Blij. De oprichting was 26 
november 1918 als, zoals het toen genoemd werd, een 'jongeliedenvereniging'. In 
de loop van de jaren hebben de leden veel werk voor de kerk verricht. Zo namen 
zij o.a. het initiatief tot het oprichten van het Verenigingsgebouw. Vroom Vrij en 
Blij is heel lang een bloeiende vereniging geweest met een grote toeloop van 
jongeren. Ongeveer zes- à zevenentwintig jaar terug kwam er een kentering. De 
vrijdagse avond werd steeds minder bezocht door jongeren en even leek het er 
op dat de vereniging opgeheven zou worden. De toenmalige leden vonden dit 
toch wel erg jammer en besloten de vereniging in stand te houden, maar met een 
andere doelstelling en invulling. Het Vroom is er wat afgegaan, wat gebleven is, is 
Vrij en Blij. Daardoor is het ook mogelijk dat mensen van buiten de parochie lid 
kunnen worden. 
De vereniging verzorgt per jaar een aantal feestavonden. In november rond de 
11e van de 11. Ook is er de grote carnavalsavond in het Verenigingsgebouw, 
voorafgaande aan Aswoensdag. (In Egmond aan Zee is sinds mensenheugenis 
Vastenavond -carnavalsavond- gevierd, er is zelf een eigen Vastenavondlied) De 
dag daarna is er carnaval voor de kinderen en kleinkinderen van de leden. In de 
zomer is er een activiteit gevolgd door een barbecue. Ook tijdens het Oud-



 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   22 
 

Katholiek volleybaltoernooi op 2e Paasdag speelt er een team mee onder de 
naam Vroom Vrij en Blij. 
 

 St. Jan (Oud-Katholieke mannenvereniging) 
Op 21 januari 1948 werd de O.K.-Mannenvereniging Sint Jan opgericht. De naam 
St. Jan werd gekozen omdat Johannes de Doper, wiens feest op 24 juni valt, voor 
zijn overtuiging uitkwam, al moest hij zijn leven er voor geven. De naam moest 
een aansporing zijn, voor het oud-katholiek geloof op de bres te staan. De 
vereniging zou zeer levensvatbaar blijken te zijn. Er zijn en worden tal van 
activiteiten ondernomen. Elke donderdagavond is er een bijeenkomst of een 
kaartavond en ongeveer eenmaal per 6 weken is er een openbare avond met 
diverse onderwerpen. St. Jan heeft de Oud-Papiergroep opgericht, die niet meer 
weg te denken is in Egmond. In de jaarlijkse Fancy Fair heeft de vereniging een 
zeer groot aandeel en als er in de kerk te klussen valt, wordt er niet vergeefs een 
beroep op hen gedaan. Al met al een springlevende vereniging met een grote 
inzet voor kerk en samenleving. 
 

 Naomi (Oud-Katholieke damesvereniging) 
De damesvereniging Naomi werd op 31 mei 1960 
opgericht. De jonge vrouwen voelden zich niet meer thuis bij de jeugd van V. V. en 
B. en omdat er geen plaats was bij de toen bestaande vrouwenverenigingen, 
besloten zij een nieuwe vereniging op te richten. De dames van Naomi komen 
wekelijks bij elkaar in het Verenigingsgebouw. Vooral voor de gezelligheid. 
Daarnaast zetten de leden zich enorm in voor de kerk, door de verkoop van 
tweedehands boeken tijdens de Egmondse braderie, die in de zomermaanden op 
de woensdagen wordt gehouden. Daarmee hebben ze al heel wat kunnen 
aanschaffen voor de kerk. Ook zijn ze altijd aanwezig op de jaarlijkse Fancy Fair 
met een loterij en tegenwoordig met zelfgemaakte producten. 

 
 Agnes ’86 (Oud-Katholieke damesvereniging) 

De damesvereniging Agnes '86 is opgericht in 1986, bij het 100 jarig jubileum van 
het kerkgebouw. Zij is opvolgster van de oudste vereniging in de parochie, die 
ook de naam Agnes droeg. In 2011 vierde de damesvereniging haar 25 jarig 
bestaan, met een jubileumavond op zaterdag 15 januari 2011 én kerkelijk werd 
dit jubileum herdacht op zondag 23 januari 2011. Bij die gelegenheid werd er ook 
een foto gemaakt! De leden komen eenmaal per maand bijeen, gedurende 
september t/m mei. In de maand januari is altijd de jaarvergadering, de andere 
avonden worden op diverse wijze ingevuld, met als hoogtepunt de traditionele 
adventsbroodmaaltijd in december. De dames schenken de koffie tijdens het 
maandelijkse koffiedrinken na de kerkdienst op de eerste zondag van de maand 
in het Verenigingsgebouw Egmond. Met Palmpasen brengen zij een paasgroet en 
palmtakken rond bij de parochianen boven de 70 jaar. Ook brengen zij rond de 
Kerst, een kerstgroet aan de zieken en oudere parochianen. Incidenteel zetten zij 
zich in bij speciale kerkelijke aangelegenheden in het Verenigingsgebouw 
Egmond en zij hebben elk jaar een loterij op de Fancy Fair. 
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Het kerkbestuur vindt het belangrijk deze verenigingen in stand te houden en ook om te 
weten hoe hun toekomstbeeld er uitziet. De besturen van de verenigingen wordt 
gevraagd om eens in beeld te brengen hoe zij de relatie met de Oud-Katholieke parochie 
zien en hoe nieuwe leden kunnen toetreden. 
 
 
4.8 Belangstellenden 
Belangstellenden zijn van harte welkom! Ze maken ons wel nieuwsgierig, nieuwsgierig 
hoe ze bij ons terecht komen en wat ze verwachten van onze kerk, wat we ze kunnen 
bieden, enz.  
Aan belangstellenden vragen we of ze deel willen uitmaken van onze 
geloofsgemeenschap, deel uit willen maken van een groep mensen die zegt: "ik geloof, 
kom mijn ongeloof te hulp".  
Lid worden van de kerk parochie is ook 'meelevend' worden. In tijd en geld 
verantwoordelijkheid nemen voor dit stukje van de wereldwijde kerk. Bijvoorbeeld 
meedoen aan een werkgroep, iets meehelpen organiseren. We proberen immers een 
actieve gemeenschap te zijn. En met alle activiteiten zoeken we altijd naar mensen die 
actief mee willen doen. Natuurlijk altijd binnen de mogelijkheden en grenzen van 
eenieder. 
Er zijn twee mogelijkheden voor belangstellenden: lid worden – mét alle rechten en 
plichten welke het statuut van de kerk aangeeft – of ‘gastlid’ worden, omdat u om één of 
andere reden (nog) niet lid kunt of wilt worden.  
 
Lid worden van de Oud-Katholieke Kerk betekent volgens het statuut dat verwacht mag 
worden (zowel van geestelijken als van leken), dat zij: 
 de openbare godsdienstoefeningen, in het bijzonder de viering van de 

Eucharistie, op zondag en verder zo vaak als mogelijk is, bijwonen 
 de genademiddelen (sacramenten) ontvangen, welke Christus aan zijn kerk heeft 

geschonken 
 Gods heilig woord lezen en overwegen 
 het ambt, de bediening of de functie waartoe de kerk hen roept aanvaarden 

 financieel bijdragen aan het functioneren van de Oud-Katholieke Ste. 
Agnesparochie en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.  
 

Een uitdaging voor de parochie nu en in de toekomst is hoe de aandacht te ontwikkelen 
en vast te houden voor mensen die bij ons als belangstellende binnenkomen. Hebben wij 
werkelijk belangstelling voor hen, wanneer reiken we hen de hand en hoe?  
 
Onze parochie mag zich daarnaast verheugen in een groot aantal toeristen, dat jaarlijks 
ons kerkgebouw binnenkomt en ook komt om met ons te vieren. Ze zijn welkom om 
voor korte tijd bij ons onderdak te vinden. Dat doen we o.a. door  de OPEN KERK tijdens 
het zomerseizoen. Hoe laten we als leden van de parochie blijken dat dit voor ons van 
belang is? In 2013 gaan we opnieuw met de OPEN KERK van start; deze 
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ontmoetingsmogelijkheid is een manier om vragen te beantwoorden. 
 
4.9. Samenvatting van beleidspunten 
Samenvattend levert dit hoofdstuk de volgende beleidspunten op: 

a) Ondersteuning, om de – nog steeds bestaande – vacature voor een 50% 
assisterend pastoor in de vullen vraagt een goede overdenking van 
mogelijkheden en hun consequenties;  

a. aan deze vacature wordt invulling gegeven. Dit vraagt een nog zwaardere 
financiële belasting voor de parochie dan nu al het geval is 

b. er wordt professionele secretariële ondersteuning geboden aan de pastoor 
& aan een te ontwikkelen parochiesecretariaat. De financiële middelen 
moeten hiertoe beschikbaar komen of toereikend  gemaakt worden. 

b) Wat betreft de invulling van het kerkbestuur (4.3) werken we toe naar een 
inhoudelijke portefeuilleverdeling met eigen verantwoordelijkheid per 
bestuurslid. Voor de diverse bestuursfuncties dient een duidelijk profiel 
beschreven te worden. 

c) Het valt te overwegen of het in de huidige situatie zinvol en nuttig is om de 
pastoor in alle zaken voorzitter te laten zijn van het kerkbestuur. 

d) Uitwisseling en afstemming van activiteiten die door de verschillende 
werkgroepen worden georganiseerd en uitgewerkt en toewerken naar een 
flexibeler inzet van/deelname aan werkgroepen (zie bijvoorbeeld het 
projectlidmaatschap van het kerkkoor) 

e) Stimuleren van inzet van projectgroepen met tijdelijk doel en flexibele bezetting 
f) Regelmatiger contact tussen diverse werkgroepen en kerkbestuur, om elkaar te 

informeren en af te stemmen  
g) Het kerkbestuur vindt het belangrijk de verenigingen in stand te houden en te 

weten hoe hun toekomstbeeld er uitziet. De besturen van de verenigingen wordt 
gevraagd eens in beeld te brengen hoe zij de relatie met de Oud-Katholieke 
parochie zien en hoe nieuwe leden kunnen toetreden. 

h) Het is in het belang van de parochie – ondanks het dalend aantal –  om een balans 
in de diverse leeftijden te houden. Dat betekent dat de parochie activiteiten blijft 
spreiden, gericht op de parochianen van alle leeftijden. 

i) We richten ons op het aansporen tot meer financiële inzet van parochianen (zie 
verder hoofdstuk 7) en gaan na of de ingeschreven parochianen ook 
daadwerkelijk meelevende parochianen willen blijven of worden.  
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5 WAT GEBEURT ER IN DE PAROCHIE VAN ST. AGNES? 
 
Bij de laatste visitatie van de bisschop in 2009 werd als sterk punt genoemd dat er heel 
veel gebeurt in de parochie van St. Agnes: Een veelzijdig liturgisch aanbod, 
betrokkenheid van veel parochianen, een grote groep gemotiveerde vrijwilligers.  
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe dat wat gebeurt in onze parochie vanuit de visie en 
missie een plaats krijgt:  Op welke manier ontmoeten wij God, elkaar als parochianen , 
de mensen in onze omgeving? En hoe verkondigen we daarmee het evangelie?  
Vertrekkend vanuit de situatie zoals die nu is, volgt een beschrijving van gewenste, soms 
noodzakelijke veranderingen om in te toekomst verder te kunnen ontwikkelen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van punten waarop we op korte of 
langere termijn onze aandacht gaan richten. 
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5.1. Ontmoeten in kerkdiensten 
De kerkdiensten zijn dé momenten bij uitstek om God en elkaar te ontmoeten. Het zijn 
ook de momenten waarbij we mensen kunnen uitnodigen om deel te nemen, om zich 
thuis te voelen. Dat vraagt niet alleen het openzetten van deuren en daarmee zicht geven 
op wat er áchter die gesloten eiken kerkdeuren gebeurt. Het vraagt ook dat 
kerkdiensten te volgen zijn, dat informatie voor ieder beschikbaar is, dat 
belangstellenden even op weg worden geholpen en dat mensen in de gelegenheid 
gesteld worden diensten bij te wonen. In juli 2011 is bijvoorbeeld met behulp van 
vrijwilligers en scholieren een eucharistieviering i.v.m. het kerkelijk jubileum gehouden 
voor mindervaliden.  Via Radio 80 zijn er regelmatig radio-uitzendingen van de 
eucharistievieringen. Door inzet van zowel schriftelijke als digitale 
informatieverspreiding (het Scheepje, de website, het kastje bij het kerkhek, posters 
over andere activiteiten) worden mensen op de hoogte gehouden van kerkdiensten en 
activiteiten.  
 
De kerkdiensten zijn er voor iedereen, voor parochianen van alle leeftijden, voor 
mensen van alle gezindten. Dat betekent dat de kerkdiensten vertrouwd moeten zijn 
voor hen die daar hun gevoel van gemeenschap aan ontlenen, herkenbaar en volgens de 
Oud-Katholieke traditie. Maar ook dat de kerkdiensten jeugd en jongeren kunnen 
aanspreken, zodat ook zij deel willen blijven van die ontmoeting. Op dit moment zijn de 
gezinsdiensten de vieringen waarin specifiek aandacht is voor de jongere parochianen 
(kinderkerkleeftijd). Dit voldoet echter niet voor de groep jongeren. Zij zijn op dit 
moment vrijwel niet aanwezig tijdens kerkdiensten, met uitzondering van de diensten 
op de hoogtijdagen. Het is van belang met hen in gesprek te gaan om te bespreken op 
welke wijze zij mee kunnen blijven ontmoeten. 
De eucharistievieringen in de Prins Hendrikstichting worden georganiseerd in 
samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestante Kerk in Egmond. 
Afwisselend verzorgen de 3 Egmondse kerken deze dienst. De vieringen staan open voor 
bewoners van de Stichting en van Zorgcentrum Agnes en worden ook door mensen van 
de verschillende parochies bezocht.  
In onze parochie vieren en bidden we op diverse manieren en momenten. Een kort 
overzicht: 
 De eucharistieviering op zondag: afwisselend een hoogmis (3x p/maand), soms 

een dienst van Schrift en Gebed, een gezinsdienst of vlotte mis 
 De eucharistieviering op woensdagochtend 
 Het avondgebed op zaterdag, met Gregoriaans gezangen (2x p/maand) of volgens 

Taizé (1 p/maand), Vespers + Lof (1 p/maand) 
 De eucharistievieringen op vrijdag in de Prins Hendrikstichting (1 p/maand) 
 Vieringen die gehouden worden vanwege het overlijden van een parochiaan: de 

avondwake en de Eucharistieviering, of de Dienst van Schrift & Gebed op de dag 
van begrafenis of crematie. 

 Huwelijksviering, wanneer twee mensen elkaar trouw voor het leven beloven, 
niet alleen bij de burgerlijke stand maar ook voor het aangezicht van God in de 
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gemeenschap der Kerk. 
 

Het gemiddelde kerkbezoek lag op de gewone zondagen in 2009 op 75 en in 2010 op 82 
mensen. Op een totaal aantal ingeschreven parochianen van iets minder dan 1000 is dit 
een (voor Oud-Katholieke begrippen) bijzonder laag te noemen percentage. Het is van 
groot belang om het kerkbezoek ook op gewone zondagen substantieel omhoog te 
krijgen. Mogelijkheden die we daartoe willen benutten zijn o.a.: 
 een paar keer per jaar te houden ‘terug naar de kerk-zondag’,  

 het organiseren van koffie/thee drinken na íedere kerkdienst, 

 van de dienst voor mindervalide parochianen een jaarlijks terugkerende 

gebeurtenis maken 

 invulling geven aan vieringen die voor jongeren herkenbaar en de moeite waard 

zijn 

 het vormgeven van een regelmatig terugkerende evensong  

Lid zijn van een kerkgemeenschap vraagt aan alle leden om een (idealiter) wekelijkse 
aanwezigheid in de zondagse Eucharistieviering. 
 
 
5.2. Zorg voor elkaar 
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Ontmoeten betekent ook zorg hebben voor elkaar, in goede en mindere goede tijden. 
Hieraan heeft de kerk altijd veel belang gehecht en doet dat nog steeds. De zorg voor 
elkaar is niet enkel een pastorale zorg. Ook parochianen zien pastoraal om naar elkaar. 
Er wordt zorggedragen voor elkaar  (zie ook werkgroep Diaconie) en in het bijzonder 
voor ouderen (autovriendendienst, bezoek), voor zieken, voor jubilea, op veel 
verschillende wijzen en momenten.  Er is sprake van zorg voor elkaar als we weten wie 
(tijdelijk of langdurig) extra zorgbehoefte heeft, hoe mensen worden opgevangen en hoe 
de parochianen daarin mogelijk kunnen bijdragen.  Via mail of anderszins zouden, als de 
betrokkene daar behoefte aan heeft,  parochianen daarover geïnformeerd kunnen 
worden. Op die manier is lief en leed breder te delen. 
Een aantal zorgtaken ligt van oudsher bij de pastoor. Door veranderende 
omstandigheden (minder formatie, concentratie op andere taken) is de inhoud en de 
wijze waarop die wordt ingevuld niet meer een vanzelfsprekendheid. De pastoor is niet 
(meer) onbeperkt beschikbaar voor bezoek en persoonlijke aandacht.  
Om in de toekomst de pastorale zorg als dienst voor gelovigen aan elkaar verder in te 
vullen zou een projectgroep, bestaande uit parochianen, een deel van de bezoeken over 
kunnen nemen, bijvoorbeeld aan jubilea / 70-jarigen. Daarnaast zou het huisbezoek 
door de pastoor niet alleen op initiatief van de pastoor hoeven worden afgesproken 
(zoals nu meestal het geval is), maar een afspraak kan ook worden gemaakt door eigen 
vraag of uitnodiging. Tenslotte bespreken we of een pastorale hulplijn een mogelijkheid 
is de pastorale zorg beter af te stemmen op de behoefte. 
 
 
5.3. Geloofsontwikkeling 
Geloofsontwikkeling stopt niet bij een bepaalde leeftijd. Kennismaking met en 
vervolgens verdieping van het geloof is voor alle parochianen onderdeel van 
‘kerkgemeenschap zijn’. Als geloofsontwikkeling georganiseerd wordt in een open 
ontmoeten, waar ruimte is voor gesprek, voor informatie & voor discussie, draagt het bij 
aan het open en gastvrij zijn. Geloofsontwikkeling kan zo ruimte bieden aan nieuwe 
ontwikkelingen zonder afbreuk te doen aan het karakter van onze oud-katholieke 
parochie.  In het onderstaande overzicht beschrijven we de bestaande en wenselijke 
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geloofsontwikkeling naar leeftijdscategorieën. 
 

 
 
5.3.1. 3-9 jarigen 
Voor deze leeftijdsgroep gebeurt kennismaking met het geloof in de 
kinderkerkbijeenkomsten. De kinderkerk wordt maandelijks gehouden en wordt geleid 
en voorbereid door de kinderkerkcommissie. De commissie bestaat uit 
ouders/parochianen die de bijeenkomsten voorbereiden en zorgen dat er op de 
afgesproken bijeenkomsten leiding aanwezig is. De bijeenkomsten kennen een vaste 
opbouw (welkom, gebed, verhaal, verwerking, bespreken / verbinden in de kerk na de 
communie). De inhoud van de kinderkerkbijeenkomsten volgt grotendeels het kerkelijk 
rooster. Nu is het zo dat kinderen die ‘te oud’ zijn voor de kinderkerk  een periode 
zonder programma voor verdere geloofsontwikkeling door moeten voordat zij  deel 
kunnen gaan nemen aan de lering (10/11 jaar). 
In de komende jaren werken we toe naar een doorlopende geloofsontwikkeling voor 
kinderen, waarbij de kinderen tot aan de leringleeftijd deel kunnen nemen aan de 
kinderkerk. Dat betekent dat opnieuw gekeken moet worden naar de opbouw en 
organisatie van de kinderkerkbijeenkomsten, om te zorgen dat het gebodene aansluit bij 
de behoefte en belevingswereld van kinderen in deze leeftijd. Het vraagt tegelijkertijd 
ook bezinning over de wijze waarop hieraan leiding gegeven wordt: wat verwachten we 
van de leiding, van hun betrokkenheid bij de parochie, van hun scholing op gebied van 
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catechese? Tenslotte is het ook wenselijk om na te denken over eventuele begeleiding 
van ouders bij geloofsontwikkeling van hun kinderen. 
 
 
5.3.2. 10-16 jarigen 

Kinderen volgen in deze periode de lering, die gericht is op verdere kennismaking met 
de oud-katholieke kerk en waarin kinderen worden voorbereid op het aannemen. Dit is 
een traject van een jaar, waarin de kinderen wekelijks bij elkaar komen. De inhoud van 
de lering bestaat uit lessen van geloofsontwikkeling voor kinderen (SGO), leskaternen 
van de Oud-Katholieke kerk voor jeugdigen en bijeenkomsten gericht op de 
voorbereiding van de 1e communie. De lering wordt verzorgd door de pastoor en een 
ouder. Op dit moment is er na het aannemen geen vervolgprogramma om elkaar te 
blijven ontmoeten en de geloofsontwikkeling verder vorm te geven richting vormsel. 
In de komende jaren bouwen we de geloofsontwikkeling na dit leringjaar verder uit, 
door een vervolgtraject op te zetten waarin de kinderen in een setting van ontmoeten en 
ontwikkelen voortgaan op de ingezette weg.  Aan het leringjaar zou een periode van 
twee jaar kunnen worden opgebouwd, die toewerkt naar het vormsel. 
  
5.3.3. (Jong)volwassenen 

In onze parochie van St.Agnes organiseert de werkgroep geloofsinformatie  het aanbod 
van geloofskennis en geloofsverdieping voor volwassenen. De werkgroep bestaat uit 
twee parochianen die samen met de pastoor een aantal informatie- en gespreksavonden 
organiseren over geloof, kerk en andere maatschappelijk belangrijke onderwerpen. 
Informatie over de avonden wordt gepubliceerd in het parochieblad en de plaatselijke 
bladen. De bijeenkomsten worden thematisch ingevuld en de werkgroep stelt een 
gevarieerd aanbod samen. Het aanbod tot verdieping leidt echter al meerdere jaren tot 
weinig respons. Hoewel de avonden door de betrokkenen als zinvol worden ervaren en 
de sfeer als intens, betreft het een kleine groep veelal dezelfde parochianen, die hierbij 
aanwezig zijn. 
 
Uit gesprekken met jongvolwassen parochianen blijkt dat er onder hen interesse is om 
geloofskennis die in het verleden is opgedaan weer op te frissen, om hun geloofskennis 
middels gesprekken, vragen stellen, discussies te vernieuwen en te verdiepen. De 
bestaande invulling  van de bijeenkomsten zien ze echter als te hoogdrempelig en niet 
bij hun leeftijd / behoeften passend.  
 
In de komende tijd gaan we met de bovengenoemde werkgroep en enkele 
jongvolwassenen bespreken op welke wijze de inrichting van de geloofsontwikkeling 
tegemoet kan komen aan de genoemde wensen, wat betreft 

 de inhoud: thematisch, vraaggestuurd? 
 de vorm: gespreksavond, gesprek & gezamenlijke maaltijd, koffie & gesprek na de 

dienst? 
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 de doelgroep: gemixt, al naar gelang behoefte voor ‘opfrissers’, nieuwkomers, 
diepgang-zoekers, mensen met een specifieke inzet in de parochie: bezoekgroep, 
begeleiders van jeugd/jongeren?  

 
De kerk ziet noodzaak en urgentie in het beter vormgeven van de geloofsontwikkeling 
voor de jeugd en jongvolwassenen. Dat vraagt om afstemming van de nu afzonderlijke 
onderdelen.  In de parochie werken we in de komende periode een doorgaande lijn uit 
(zonder onderbreking van één of meerdere jaren waarin er ‘niks’ is) voor de 
geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. Wensen voor de inrichting daarvan zijn 
onder andere: 
 Een inhoud en werkwijze die aansluit bij wat hen aanspreekt, waar ze zich 

welkom voelen en zonder druk (om het alleen over geloofszaken te hebben, 
omdat het verwacht wordt van ouders/grootouders) met elkaar in gesprek 
kunnen komen 

 Duidelijke afstemming tussen geloofsontwikkeling en eucharistievieringen, met 
inbegrip van bijvoorbeeld kooractiviteiten, misdienaarschap, koffiedrinken 

 Benutten / ontwikkelen van regionale contacten 
 Aansluiten bij en bekendheid geven aan het landelijke jeugd- en jongerenwerk 
 Door parochiaal betrokken en in catechese geschoolde leiding 
 
We zetten ons in voor een aanbod en ontmoetingsplaats, waarin deze wensen zijn 
verwerkt. Om dit beleid te concretiseren en vorm te geven wordt een werkgroep 
ingericht, bestaande uit parochianen & pastoor, met een verbinding naar omliggende 
parochies en de landelijke jongerenpastor.  
 
De landelijke kerk biedt cursussen aan voor lectoren, catechese- en kinderkerkleiding 
om hun kennis te actualiseren en te delen met anderen. Dit betreft zowel de 
geloofsverdieping als de overdracht. Als parochie vinden we het van belang dat wij 
hieraan deelnemen. Om hieraan bekendheid te geven en mensen van de St. 
Agnesparochie te stimuleren deel te nemen stelt de parochie zich de komende jaren 
waar mogelijk beschikbaar als participerende/organiserende locatie. 
 
 
5.4. Oecumenische activiteiten 
In de Egmonden is een levendige oecumenische uitwisseling tussen de Rooms-
Katholieke, de Protestantse en Oud-Katholieke kerk: “Samen doen wat samen kan”, is 
daarbij het streven (Charta Oecumenica, 2011). Het aanmoedigen van de oecumenische 
betrokkenheid, in het bijzonder waar het de vernieuwing van kerk, maatschappij en 
wereld betreft wordt in de Egmonden georganiseerd door de ‘Oecumenische Werkgroep 
Egmond’. Daarin hebben de 3 voorgangers van bovenstaande parochies zitting en enkele 
parochianen, die zich bezighouden met het aanmoedigen van de oecumenische 
betrokkenheid, in het bijzonder waar het betreft de vernieuwing van kerk, maatschappij 
en wereld. Voorbeelden van onze plaatselijke oecumenische samenwerking zijn o.a.: 
 de oecumenische dienst van gebed voor de eenheid van de christenen (januari) 
 oecumenische vastenmeditaties (veertigdagentijd) 
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 oecumenisch vastenproject (veertigdagentijd) 
 oecumenische gebedsdienst op Wereldgebedsdag (maart) 
 oecumenische gebedsdienst in de Vredesweek (september) 
 oecumenische oogstdienst (oktober) 
 
Iedereen is hierbij welkom. Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt. In de 
komende jaren wil de parochie van St. Agnes haar aandeel blijven bieden in deze 
oecumenische samenwerking. 
 

 
 
5.5. Informeren en communiceren 
Ontmoeten betekent communiceren: in woord, in gebaar, in onze liturgie. Het evangelie 
verkondigen doen we door gebruik te maken van deze vormen van communiceren. Onze 
kerk is een  ontmoetingsplaats, een communicatieplaats voor allen die zich daarmee 
verbonden willen voelen. Daarmee zijn communicatie en informatie belangrijk 
onderdelen van ‘kerk willen zijn’. 
Om ieder te betrekken bij wat we als kerk willen zijn en doen is het nodig dat 
parochianen op de hoogte zijn. Dat ze weten wat er speelt & wat er gaande is, in de kerk, 
maar ook bij parochianen. Voor belangstellenden is het van belang dat zij op de hoogte 
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kúnnen zijn, dat zij via verschillende informatiekanalen zich kunnen informeren. Het 
komt erop aan mensen te informeren op momenten en plekken die kansrijk zijn, of het 
nu gaat om actuele informatie, over de kinderkerk, of over de mogelijkheid om eens mee 
te zingen in één van de koren. 
 

 
 
5.5.1 Parochianen informeren 
In de huidige tijd van digitalisering is het wenselijk en noodzakelijk gebruik te maken 
van moderne  media, naast de bestaande mediakanalen. Dat vraagt om doordenken waar 
en op welke manier uitbreiding zinvol is en effect kan worden verwacht. Op dit moment 
informeert de parochie haar parochianen via: 
 Het Scheepje, 2- maandelijks samengesteld 
 De kerkelijke afkondigingen, voorafgaand aan de eucharistieviering, door de 

lector voorgelezen 
 De website www.egmond.okkn.nl , geactualiseerd en bijgehouden door de 

pastoor 
 E-mail, specifiek aan individuele parochianen of mailgroepen (kerkbestuur, koor 

e.d.) 
 Halfjaarlijkse gemeentevergadering. Parochianen krijgen daarvoor een 

uitnodiging via het Scheepje, het publicatiebord buiten voor de kerk en de 
afkondiging in de kerk 

http://www.egmond.okkn.nl/
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 Jaarlijkse brief/bezoek t.b.v. kerkbijdrage (niet met gebruik van de actie 
Kerkbalans) 

Naast deze ‘eigen’ informatiekanalen is er ook de landelijke website van de Oud-
Katholieke kerk (www.okkn.nl) en de Jongerenwebsite. (www.okj.okkn.nl)  
 
In de komende tijd zetten we een informatie- en communicatieplan op, dat leidt tot 
verbetering van de huidige voorzieningen. Dat belang is er om meerdere redenen. Zo 
benadrukken we het belang om de betrokkenheid bij álle parochianen te vergroten. Dat 
betekent uitgaan van verschillende behoeften, een plan opzetten waarin rekening wordt 
gehouden met verschillende ‘doelgroepen’, met parochianen die in verschillende 
frequentie aanwezig (kunnen)zijn. Voor jeugd en jongeren betekent dat bijvoorbeeld dat 
we ze moeten informeren over wat er voor hen aan ontmoetingen mogelijk is in/bij de 
kerk  via informatiekanalen waar zij gebruik van maken. Een mooi voorbeeld daarvan is 
de OKKN-jongerenwebsite.  Maar ook het opnemen van een jeugdkatern in het Scheepje 
is een optie die in dit plan verder uitgewerkt kan worden.  
Daarnaast kan geïnventariseerd worden voor welke parochianen een digitaal Scheepje 
(PDF) een goed alternatief  is voor de papieren versie. Met ouderen,  mindervaliden en 
andere geïnteresseerden bespreken we welke media verder benut kunnen worden om 
(een deel van) recente diensten terug te horen. 
Verbetering van de beschikbare informatiekanalaen is mede van belang om de financiële 
bijdrage aan de parochie te laten toenemen, zodat conform de landelijke afspraken de 
parochie een belangrijk deel van de kosten zélf kan dragen. Dit wordt verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 7. 
 

 
 
5.3.2 Belangstellenden informeren 

http://www.okkn.nl/
http://www.okj.okkn.nl/
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In de visie en missie is beschreven dat de parochie een open en gastvrije kerk wil zijn, 
die toegankelijk is voor geïnteresseerden en belangstellenden. Dat betekent dat 
informatie over de parochie zichtbaar en gemakkelijk vindbaar moet zijn.  
Belangstellenden verkrijgen op dit moment informatie over de parochie & activiteiten 
langs de volgende kanalen: 
 Het informatiekastje bij de ingang van de kerk aan de Voorstraat. Hierin hangt 

informatie over kerkdiensten, de open kerk, maar ook over andere activiteiten 
(orgelconcerten) in het seizoen. Het actueel en leesbaar houden van de info in dit 
kastje is daarbij van belang! 

 Posters bij de kerk en op verschillende plaatsen in Egmond. Dit betreft vooral 
informatie over orgelconcerten, over gezinsdiensten (ook op de scholen) en over 
de openstelling van de kerk in het zomerseizoen. 

 De website www.egmond.okkn.nl, waarnaar ook een link te vinden is bij de 
Tourist Info Egmond en vanaf de landelijke website. 

 Informatie over kerkdiensten & activiteiten in regionale dag- en weekbladen, via 
digitale kanalen en via folders bij diverse hotels en appartementen 

 

 
 
In het informatie- en communicatieplan, dat hierboven al genoemd is, wordt opgenomen 
hoe en op welke wijze de informatievoorziening naar belangstellenden uitgebreid kan 

http://www.egmond.okkn.nl/
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worden, bijvoorbeeld met het maken van een parochiegids,  waarin men kan lezen wat 
de kerk in Egmond is, wat zij wil uitstralen en waarin mensen uitnodigd worden om 
eens langs te komen. Daarnaast is er uitbreiding / verbetering mogelijk door ín de kerk 
korte handleidingen neer te leggen voor belangstellenden die de dienst willen volgen (in 
Nederlands, in Duits/Engels). De toelichting die geschreven is bij de Vlotte Mis & 
gezinsdienst leent zich hiervoor.  Ook het begeleiden van belangstellenden (indien 
gewenst) door gastvrouwen/gastheren die hen tijdens een dienst door de boeken heen 
helpen en hen uitnodigen voor het koffiedrinken na de dienst  is een optie die 
meengenomen wordt. Voor nieuwkomers / toetreders zou een mentor een aangewezen 
persoon zijn om hen te begeleiden, uitleg te geven. Hiertoe is het van belang met de 
gemeente/een werkgroep een stappenplan te maken en geïnteresseerden hiertoe uit te 
nodigen.  
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5.6. Samenvatting van beleidspunten 
Samenvattend levert dit hoofdstuk de volgende beleidspunten op: 
a) Streven naar toename van het kerkbezoek, ook op gewone zondagen, door te 

bekijken welke verschillende behoeften er zijn bij parochianen en daar met een 
zekere frequentie op af te stemmen, binnen de liturgische traditie die voor de Oud-
Katholieke kerk kenmerkend is 

b) Anders inrichten van een deel van de pastorale zorg, door andere verdeling van zorg 
(over pastoor, lectoren, parochianen), door het stimuleren van eigen vraag of 
uitnodiging, door gebruik te maken van bijvoorbeeld een hulplijn om zorg beter af te 
stemmen op de behoefte 

c) Het ontwikkelen en invullen van een doorgaande lijn voor de geloofsontwikkeling 
van kinderen en jongeren volgens de beschreven criteria. Om dit beleid te 
concretiseren en vorm te geven wordt een werkgroep ingericht, bestaande uit 
parochianen & pastoor, met een verbinding naar omliggende parochies en de 
landelijke jongerenpastor 

d) Het ontwikkelen van mogelijkheden tot geloofsontwikkeling voor volwassenen en 
jongvolwassen.  Daartoe wordt besproken welke behoeften er zijn om tot de 
geloofsontwikkeling te komen en daartoe een passende vorm te vinden. Het huidige 
aanbod dat de werkgroep geloofsinformatie aanbiedt kan daarmee worden  
afgestemd 

e) Koppeling van geloofsontwikkeling aan het samen vieren in kerkdiensten, door het 
betrekken van de doelgroepen bij activiteiten in en rond kerkdiensten, door inhoud 
van kerkdiensten waar mogelijk af te stemmen op de verschillende behoeften 

f) De landelijke kerk biedt cursussen aan voor lectoren, katechese- en 
kinderkerkleiding om hun kennis te actualiseren en te delen met anderen. Dit betreft 
zowel de geloofsverdieping als de overdracht. Om hieraan bekendheid te geven en 
mensen van de St. Agnesparochie te stimuleren deel te nemen stelt de parochie zich 
de komende jaren waar mogelijk beschikbaar als participerende/organiserende 
locatie 

g) Voortzetten van de oecumenische samenwerking in Egmond 
h) Opstellen van een communicatie- en informatieplan met als doel de informatie- en 

communicatiemogelijkheden te verbeteren  
a) naar parochianen, door  

o gebruik te maken van landelijke initiatieven voor kerkbijdrage naast de 
bestaande huis-aan-huismethode,  

o álle parochianen te informeren en niet alleen degenen die al betrokken zijn,  
o meer gebruik te maken van e-mail en internet om informatie te delen,  
o kinderen/jongeren te informeren over activiteiten die gericht zijn op hen en 

ook hun ouders daarbij te informeren,  
o te onderzoeken welke media verder benut kunnen worden om (een deel van) 

recente diensten terug te horen. 
b) naar niet-parochianen door  

o effectief gebruik van huidige kanalen,  
o handleidingen te maken t.b.v. het volgen van de dienst,  
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o inzet van parochianen die belangstellenden tijdens de vieringen terzijde 
kunnen staan,  

o ontwikkelen van een stappenplan voor begeleiding van toetreders. 
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b) 6 KERKGEBOUW EN OVERIGE GEBOUWEN 
 
 

De parochie is eigendom van een aantal plekken waar mensen elkaar van oudsher 
kunnen ontmoeten. Deze voor velen vertrouwde en gezichtsbepalende gebouwen 
bevinden zich in het hart van het dorp Egmond aan Zee. Voor de huidige en toekomstige 
generaties willen we deze plekken van ontmoeting op een zo goed mogelijke manier 
onderhouden en in stand houden. Ze zijn gelokaliseerd in elkaars nabijheid en 
‘binnendoor’ – via de binnentuin – te bereiken, alsook ‘buitenom’ via de straat. Bij alle 
gebouwen wordt het doel, de huidige functie(s) en het gebruik omschreven. Hier ligt de 
komende jaren een belangrijke taak voor ons klaar.  
 

 
 

6.1 Gebouwbeheer 
Voortdurende aandacht is er nodig voor (de staat van) het onderhoud van de panden. 
Dit wordt bijgehouden door de gebouwencommissie. Het niet goed onderhouden 
betekent immers meestal later voor (nog) hogere onderhoudskosten te komen staan. De 
taak van de gebouwencommissie is signaleren, plannen en onderhouden. Daartoe zijn 
tienjarenplannen opgesteld. De gebouwencommissie draagt zorg voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden volgens de tienjarenplannen. Voorkomende gevallen van 
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schade aan gebouwen worden bij hen gemeld en door hen afgehandeld. De 
gebouwencommissie informeert het kerkbestuur. Daar waar het gaat om het accepteren 
of afwijzen van offertes heeft de gebouwencommissie een belangrijke adviserende rol 
naar het kerkbestuur. Ze doet hiertoe gevraagd en ongevraagd voorstellen aan het 
kerkbestuur. Vervolgens voert de commissie Gebouwenbeheer de besluiten van het 
kerkbestuur uit.. Daartoe vragen zij offertes op, informeren het kerkbestuur, dat 
vervolgens een besluit neemt. De gebouwencommissie begeleidt de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 
6.1.1. De Ste. Agneskerk 

 
Markant aanwezig is de Ste. Agneskerk aan de Voorstraat 112 in Egmond aan Zee. 
Gebouwd in 1886. Inmiddels Rijksmonument. Gebouwd om er de lofzang gaande te 
houden: om bij elkaar te kunnen komen voor de eredienst. Naast de liturgie vinden er 
ook orgelconcerten plaats, kerkopstellingen, Open Kerk, herdenkingsbijeenkomsten. In 
het onderhouden van het kerkgebouw werken we samen met Monumentenzorg en 
Bouwburo Groot Holland, vanwege de broodnodige expertise die zij in huis hebben. 
Waar mogelijk maken we voor het uitvoeren van het onderhoud maximaal gebruik van 
de diverse subsidiemogelijkheden. De gebouwencommissie adviseert het kerkbestuur in 
dezen.  
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6.1.2. De pastorie 

 
Een “beeldbepalend pand” aan de Voorstraat 110, zo staat het omschreven op de 
website van de gemeente Bergen-NH. Gebouwd om de pastoor, met kapelaan(s) en 
huishoudsters in de laten wonen. Na verloop der jaren – toen de OKKN het verplichte 
celibaat ophief en de gehuwde pastoor zijn intrede deed – om te bewonen door de 
pastoor en zijn gezin. De pastorie functioneert ook als werkruimte voor de pastoor. Een 
gedeelte is in de loop der jaren bestemd tot ‘kerkekamer’, een secretariaatsruimte voor 
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de parochie.  De pastorie is tot op heden niet als monument aangemerkt. De 
gebouwencommissie adviseert wat betreft onderhoud het kerkbestuur, in overleg met 
de bewoners.  
 
6.1.3. Het Koetshuis 
Gebouwd ter vervanging van een eerder woonhuis, door de bewoners, met de bepaling 
dat het na hun overlijden geschonken zou worden aan de parochie. Nu is het bedoeld om 
een assisterend-pastoor (tijdelijk) in te kunnen laten wonen. Déze functie heeft het 
Koetshuis momenteel niet: op dit moment wordt (tijdelijk – telkens voor de periode van 
één jaar) het door de kerk verhuurd. Ook hier is de gebouwencommissie de 
onderhoudende partij. De verhuur wordt gecoördineerd vanuit het kerkbestuur.  
 
6.1.4 Het Verenigingsgebouw Egmond 

 
Gebouwd in 1928 om de vele verenigingen welke de parochie rijk was een onderdak te 
bieden. Het werd verbouwd in 1977 en in 2000/2001 grotendeels gesloopt, opnieuw 
gebouwd en uitgebreid. De uitbreiding vond plaats met de gedachte om ‘commercieel’ te 
gaan als parochie en zo inkomsten te genereren voor het in stand houden van het 
Verenigingsgebouw. Op dit moment brengen de niet-kerkelijke activiteiten onvoldoende 
op om dit te realiseren. Dit betekent automatisch dat de parochie moet bijspringen. Het 
Verenigingsgebouw Egmond is ondergebracht in een stichting en heeft een 
beheerscommissie. Deze beheerscommissie informeert maandelijks het kerkbestuur in 
haar functie van stichtingsbestuur.  
 

6.2. Staat van onderhoud  
Op korte termijn is er wat betreft het kerkgebouw onderhoud nodig aan de glas-in-lood 
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ramen en het oostelijk deel van het dak. Deze twee zaken maken deel uit van een 
rapport dat door bouwburo Groot Holland is opgesteld. In de komende tijd wordt dit in 
samenwerking met de gebouwencommissie in een tijdspad voor de komende jaren 
gezet.  
 

 
 
Voor de pastorie is het 10-jaren-onderhoudsplan afgelopen in 2012. Onderhoud – 
volgens plan – betreft het buitenschilder- en herstelwerk. Daarnaast is er een aanzet 
gegeven om te komen tot een isolatieplan voor de gehele pastorie, waarvoor nog een 
tijdspad gemaakt moet worden. Door de grootte van alle vertrekken is er veel energie 
nodig om bijvoorbeeld in de winter de koude buiten te houden. Veel energie gaat 
verloren (50 %) doordat de pastorie niet geïsoleerd is (behalve dubbele beglazing). 
Isolatie van het pand kan een hoger rendement opleveren. 
 
Het Koetshuis heeft momenteel een goede staat van onderhoud. Hier geldt ook dat 
onderhoud wel moet worden bijgehouden. 
 
Ook het Verenigingsgebouw Egmond heeft tot op heden een goede staat van onderhoud; 
het is immers in 2001 geheel vernieuwd. Om gebreken die ontstaan op een goede wijze 
te verhelpen is inmiddels een onderhoudsprocedure opgesteld. 
 
In het beleidsplan wordt opgenomen dat er opnieuw een tien jaren onderhoudsplan 
gemaakt wordt voor tenminste de kerk en pastorie. Er zijn fondsen in de landelijke kerk 
die bereid zijn hiervoor subsidie te verlenen. Om in aanmerking te komen voor subsidie 
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zijn voorwaarden opgesteld. Conform deze voorwaarden vraagt het kerkbestuur de 
gebouwencommissie offertes aan te vragen en, voorzien van hun advies, toe te lichten 
aan het kerkbestuur. Jaarlijks wordt het onderhoudsplan bijgesteld om achterstallig 
onderhoud in de toekomst te voorkomen.  
  
6.3. Gebruik van de gebouwen 
Het kerkgebouw heeft 450 zitplaatsen. Een aantal bezoekers van kerkdiensten dat gelijk 
is aan het aantal zitplaatsen wordt eigenlijk nooit meer bereikt. Het kerkgebouw is 
daarmee geworden tot een veel te grote jas. Overwogen moet worden – in overleg met 
de gebouwencommissie en een daartoe op te richten denkgroep parochianen – op welke 
wijze het kerkgebouw zo kan worden ingericht dat het beter past bij het aantal 
kerkgangers. Gedacht zou kunnen worden aan: het verplaatsen van de kerkbanken in 
het middenschip naar voren. Hierdoor ontstaat een grotere ruimte achter in de kerk. De 
ruimte per stoel kan ook worden uitgebreid door een aantal stoelen te verwijderen. Het 
valt te overwegen om een dubbele glazendeur te plaatsen bij de ingang en/of een glazen 
‘binnenkomst’ hal te maken, waarmee meteen de overgang van kerkentree naar 
kerkruimte gemaakt kan worden.  
 
Hetzelfde kan gezegd worden van de pastorie: het gebouw is zéér groot. Het geeft 
bijzonder veel woonruimte en de mogelijkheid tot ontvangsten. Ook hierbij is het zinnig 
om na te denken over een andere indeling en effectiever gebruik van de ruimten.  
 
6.3.1. Kerkgebruik door derden 

 
Het betreft hier gebruik van de kerk voor activiteiten, die naar oordeel van het 
kerkbestuur passend zijn. Het gaat dan om gebruik voor concerten (o.a. Lamoraal van 
Egmont), herdenkingsbijeenkomsten, voorafgaand aan Visserijdag en concerterende 
muzikanten.  
Hiervoor zijn tarieven vastgesteld per dagdeel. Deze tarieven worden jaarlijks – indien 
nodig – geïndexeerd. 
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6.3.2. Kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten in het verenigingsgebouw 

 
Een burgerlijk huwelijk vindt af en toe plaats.  
Bij gebruik van  het Verenigingsgebouw Egmond wordt ook zaalhuur berekend. 
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Momenteel zijn beheerscommissie en kerkbestuur met elkaar in gesprek om 
mogelijkheden voor gebruik van het verenigingsgebouw in de toekomst te bespreken. 
 
6.4. Landerijen 
Deze zijn ooit in het bezit gekomen van de parochie. Ze worden verpacht en van de 
opbrengsten wordt het parochie-zijn mede mogelijk gemaakt. Het gaat om 10 ha in de 
Egmonden en die bevinden zich aan de Herenweg en de Hoeverweg. De grond wordt 
gebruikt als bollenland.  Als verpachter functioneert namens het kerkbestuur dhr. Jos 
van der Pol. De waarde van de landerijen dient opgenomen te worden in de balans. De 
perceelcodes zijn EMD02 B 1707; EMD02 B 1990; EMD02 B 1711; EMD02 B 1230; deze 
zijn allemaal gelegen ten oosten van de Herenweg, tegenover de ingang van de 
Liobastichting. 
Het verpachten van de landerijen gebeurt naar alle tevredenheid en er is geen reden om 
dit te veranderen. 
 
6.5. Samenvatting van beleidspunten 

Als het gaat om gebouwbeheer zal dit de komende jaren het nodige aan 
meningsvorming en besluitvorming van de parochie en haar bestuur vragen.  Het 
vraagt een toekomstplan, waarin het gebruik én de lasten van het kerkgebouw, 
de pastorie, het Koetshuis en het Verenigingsgebouw Egmond passend zijn bij de 
wensen én het draagvermogen van de huidige parochie. Beleidspunten op dit 
vlak ten aanzien van kerkgebouw, pastorie, koetshuis en verenigingsgebouw zijn: 
  

a. een duidelijk en breed gedragen plan wat de wensen t.a.v. gebruik zijn in de 
(nabije en verdere) toekomst: Wat willen we? 

b. een begroting: Wat kost het om het goed in orde te houden en welke subsidie- en 
fondswervende mogelijkheden zijn er? 

c. een voorstel naar de bisschop van Haarlem 
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7 FINANCIËN 
 

 
Parochies die voldoende levensvatbaar zijn, kunnen tenminste de kosten van pastorale 
voorziening opbrengen. Dat is het standpunt van het Collegiaal Bestuur. Die 
levensvatbaarheid moet blijken uit het feit dat een parochie in staat is om met de 
opbrengsten uit de levende kerk ook de kosten voor die levende kerk (= pastorale 
voorziening) te dekken. Ook de kosten voor het in stand houden van de kerkplek moeten 
gedekt kunnen worden. Deze kosten samen bepalen de levensvatbaarheid van de 
parochie. 
 
De financiële situatie van onze parochie is zorgelijk; er ontstaat een structureel tekort 
als de landelijke kerk niet meer bijdraagt aan de honorariumkosten van de ambtsdrager, 
de pastoor.  
Gezien het huidige opbrengstenniveau ‘levende kerk’ per parochie kiest het Collegiaal 
Bestuur er op dit moment niet voor 100% van de pastoorskosten als heffing te gaan 
vragen.  
Met ingang van 2011 vinden de volgende heffingen plaats: 

 Iedere parochie draagt een heffing levende kerk af van ten minste 60% 
van de honorariumkosten voor de pastorale inzet in die parochie. 
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 De definitie van opbrengsten levende kerk wordt verruimd tot alle 
opbrengsten van de parochie, dus inclusief alle collectes en giften van 
derden en collecten/giften voor bijzondere doeleinden. Uitgezonderd 
zijn de extra collecten die volledig worden afgedragen aan de landelijke 
kerk volgens het jaarlijkse schema van de extra collecten. 

 De heffingspercentages voor inkomsten uit vermogen en huren blijven 
55%, respectievelijk 25 % 

 
Daarnaast heeft de parochie van St. Agnes de ‘rijkdom’ van een mooi en groot, maar 
kostbaar te onderhouden kerkgebouw. De combinatie van een steeds grotere eigen 
bekostiging door parochies van hun ambtsdrager én het kerkgebouw, maken de 
financiën een beleidspunt met urgentie. 
 

 
 
7.1 Hoe staat de parochie ervoor? 
De parochie van St. Agnes verwerft inkomsten uit vier zgn. geldstromen: 

1. bijdragen van de levende kerk 
a. vaste bijdragen 
b. speciale giften 
c. collectes 
d. overige inkomsten 
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2. inkomsten uit spaargelden en effecten 
3. inkomsten uit onroerend goed 
4. subsidies  

 (zie bijlage 1).  
 
De eerste geldstroom komt uit de eigen parochie. De parochie van St. Agnes heeft zo’n 
850 ingeschreven parochianen, waarvan er 350 zowel kerkelijk als financieel actief 
betrokken (de overige 500 ingeschrevenen zijn noch financieel, noch kerkelijk 
betrokken).  De inkomsten uit de eigen parochie gaan weliswaar jaarlijks een beetje omhoog, 

maar vanwege de scheve verhouding tussen actief en niet-actief betrokkenen  is de bijdrage 

per ingeschreven lid (bijlage 2) zorgelijk. We houden er dan 350 over, die wel in de kerk 

komen én een financiële bijdrage leveren (Het is overigens niet zo dat de pastoor geen 

contacten heeft met de betreffende groep van 500. Die contacten zijn er wel, soms veelvuldig, 

op straat, maar ook via Facebook of de mail). 

Overige inkomsten in de eerste geldstroom zijn inkomsten die voortkomen uit het 
gebruik van het kerkgebouw door derden (tijdens de visserijdag, concerten van 
Lamoraal van Egmont). 
 
De totale waarde van spaargelden en effecten (tweede geldstroom) is gering. Het 
rendement is in vergelijking met eerder jaren, mede door de economische crisis, zeer 
laag. 
 
De opbrengsten uit de derde geldstroom, onroerend goed en landerijen, zijn niet hoog. 
De pachtgelden zijn: € 32.845,-  
 
Van de vierde geldstroom, subsidies, pikken we een graantje mee. De parochie krijgt 
jaarlijks een kleine subsidie van het Nationaal Restauratiefonds. In 2012 ging het hier 
om – een totaal toegevoegd bedrag bij het in gelijke mate door ons gespaarde bedrag 
van: €  61.678,-. 
 
Naast deze inkomsten laat de jaarrekening  in de bijlage 1 zien waaraan het geld wordt 
uitgegeven. De uitgavenposten ‘kerkgebouw’, honorarium en heffingen aan het 
Collegiaal Bestuur’ zijn posten die jaarlijks enkele tienduizenden euro’s betreffen.  
Aan het onderhoud van de gebouwen en de kosten die daarmee gepaard gaan is in het 
vorige hoofdstuk aandacht besteed. Maar wat draagt de parochie af aan het Collegiaal 
Bestuur (CB)?   
 
De parochie draagt jaarlijks geld af aan het CB over drie posten: 

 Een deel van het honorarium van de pastoor. De betaling van de honoraria van de 
ambtsdragers  wordt op het Bisschoppelijk Bureau uitgevoerd. Sinds 2011 moet 
de parochie minimaal 60% van de werkelijke kosten van het honorarium betalen. 
Op termijn zal dat oplopen tot 100%. 

 
 Een vast percentage, 55 %  van de opbrengsten uit het vermogen van de parochie. 

Op dit moment is deze afdracht zo’n €4.500,-. De opbrengst van deze heffing is 
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bestemd voor  de bekostiging van bureau- en bestuurskosten, reis- en 
vergaderkosten, subsidies, Internationale Bisschoppenconferentie,  
Bisschoppelijk Bureau, aanvulling honoraria, solidariteit subsidies.  
 

 Een vast percentage van de opbrengsten uit onroerend goed van de parochie. Op 
dit moment is deze afdracht zo’n €9.500,- (bestemming zie hierboven.) 

 
De totale afdracht was in 2013 € 51.087 en geen € 111.500,-  (bijlage 4) omdat er geen 
pastorale bezetting van 1,5 FTE is, maar van 1,0 fte . 
 
Als de situatie zich voor gaat doen dat de parochies hun eigen pastoor voor 100% zelf 
mogen bezoldigen, betekent het voor de parochie van St.Agnes dat voor de honoraria 
van 1,5 fte  er €97.500,- op jaarbasis door de parochie bijgedragen moet worden. Dat is 
vanuit de huidige situatie een toename van € 58.500,-. Naast de toenemende kosten 
voor het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en het verenigingsgebouw brengt 
dit de komende jaren dus een flinke stijging van kosten met zich mee. Hoe kunnen we 
hierop tijdig inspelen? 
 

 
 
7.2 Stappen naar een financieel gezonde parochie 
Als iedere parochiaan naar vermogen geeft, kan voldaan worden aan de eisen die gesteld 
worden aan de levensvatbaarheid van de parochie (zie inleiding). Wanneer de parochie 
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aan de eisen van levensvatbaarheid kan voldoen, moet het mogelijk zijn de percentages 
van de heffingen te verlagen. 
 
Wat moet er gebeuren om de inkomsten uit de ‘levende kerk’ op het gewenste niveau te 
brengen?  
 

 
Bewustwording: wat kost de kerk ons en wat is de kerk ons waard? 
Het is van het grootste belang dat álle betrokkenen bij onze parochie zich bewust zijn 
van wat de kerk kost op de wijze waarop we de kerk nu gebruiken en met elkaar het 
gesprek aan gaan: wat is de kerk ons waard? Hierbij gaat het ook om niet-financiële 
gronden, die echter wel een financieel ‘kaartje’ hebben. 
Het is van belang dat het kerkbestuur een goed inzicht heeft in wat er nodig is om een 
kerk financieel gezond te houden in een veranderende context en dat er besproken 
wordt op welke wijze sprake kan zijn van geldwerving. 
 
Inzicht: wat is daarvoor nodig? 
Daarvoor is het nodig dat: 

 er een transparante financiële huishouding is, dat duidelijk is wat er van welke 
kant binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. Als er (te)veel grijze 
gebieden zijn (inkomsten- of uitgavenposten, waar geen duidelijk inzicht in is), is 
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het lastig de kosten beheersbaar te houden en dat motiveert mensen niet op 
extra bij te dragen aan hun kerk 

 de mensen van de parochie op de hoogte zijn van de kosten van de meest basale 
activiteiten en ook welke financiële keuzes dat met zich meebrengt. Bijvoorbeeld:  

 zetten we de verwarming 2° C. hoger,  
 wat kost het om iedere week verse bloemen in de kerk te hebben,  
 wat zijn de kosten om de héle kerk te verwarmen afgezet tegen 

kosten om bijvoorbeeld een afgeschermd gedeelte van de kerk te 
verwarmen bij diensten met minder dan 30 mensen? 

 ieder van ons in de parochie bedenkt wat hij/zij voor de kerk betekent en wat de 
kerk voor hem/haar betekent en dat het antwoord op die twee vragen in balans 
is, ook financieel 

 iedere meelevende parochiaan zich bewust is dát het ’t waard is om de kerk 
financieel te steunen: niet alleen voor henzelf, maar om er mede voor de zorgen 
dat er voor alle mensen die dat nodig hebben een kerk is.  

 
Doen: geldwerving 
Deze stap beschrijven we hieronder in de volgende paragraaf. 
 
7.3 Geldwerving 
Om tot een goed onderbouwde geldwerving in de parochie te komen zijn een viertal 
stappen nodig, namelijk:  

1) Dit doen we nu: de analyse 
2) Dit willen we doen: doelen voor geldwerving bepalen en bespreken 
3) Op deze manier, via deze weg: op welke manier geldwerving zou kunnen 

plaatsvinden 
4) Transparantie in resultaten: inzicht geven in wat het oplevert 

 
7.3.1 Dit doen we nu: de analyse 
De analyse van de bestaande situatie vormt de eerste fase. Hierbij brengt de parochie in 
kaart: 
a. adressen die een jaarlijkse bijdrage betalen 
b. adressen die geen jaarlijkse bijdrage betalen 
c. parochianen die meelevend zijn, onderverdeeld in groepen 
d. parochianen die met de hoogfeesten aanwezig zijn 
e. parochianen die op scharnierpunten in het leven aanwezig zijn 
f. parochianen die nooit aanwezig zijn 
g. de omvang van de betaalde bijdrage. 

 per leeftijdscategorie 
 per categorie, zoals genoemd onder de punten c t/m f  

Deze analyse brengt duidelijk in kaart welke verschillende groepen er in de parochie te 
onderscheiden zijn en welke verschillende kerkelijke behoeften deze groepen hebben. 
Dat biedt mogelijkheden om ze  op een wijze te benaderen, die past bij hun vragen en 
mogelijkheden, bijvoorbeeld: 
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 in kaart brengen van ‘randkerkelijken’. Dat is bij onze parochie een relatief grote 
groep van mensen die wél lid zijn van de parochie, relatief weinig tot niet 
aanwezig is en geen bijdrage meer betaalt. Hoe kunnen we hen activeren, 
waaraan hebben zij behoefte, wat is hun drijfveer om lid te blijven, m.a.w. wat is 
de kerk heb ‘waard’(in meer dan alleen financieel opzicht) 

 oudere parochianen (70+) inzicht helpen verkrijgen in wat zij jaarlijks bij 
(kunnen )dragen en hoe ze dat kunnen bijhouden 

 mensen die vooral het kerkgebouw een warm hart toedragen de mogelijkheid 
geven hiertoe een financiële bijdrage te geven 

 

 
 
7.3.2 Dit willen we doen, doelen bepalen 
Op basis van de analyse kan de parochie/het kerkbestuur met elkaar bepalen welke 
doelen behaald moeten of kunnen worden bij:  
 een of meer van de doelgroepen; 
 de ons omringende samenleving 
 de wijze van betaling 
 het vergroten van het aantal erfstellingen en legaten 
 het verhogen van de bijdragen door het geven van voorlichting en service bij de 

mogelijkheden van: 
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o schenken bij leven. Dit gebeurt nu (zeer beperkt) via een notariële 
schenking. Er zijn echter plannen in het huidige kabinet om dit simpeler te 
maken. Het is van belang om hierover goed op de hoogte te blijven. 

o de lijfrente constructie 
o fonds op naam (alleen effectief als dit notarieel wordt vastgelegd) 

 bewust maken waarom een bijdrage van 3% noodzakelijk is 
 het verbeteren van de communicatie 
 enz. enz. enz. 

  

7.3.3 Op deze manier: wijze van geldwerving 
Na de keuze van een of meer doelen wordt de methode bepaald op welke manier het 
doel bereikt gaat worden.  
In het (binnenkort te verschijnen) handboek geldwerving van de ‘coördinator 
Geldwerving’ wordt bij de doelgroepen een karakteristiek en een plan van aanpak 
gegeven en bij de overige onderwerpen een plan van aanpak. 
 
7.4.3 Transparantie in resultaten 
Naast de zorg óm de financiën (komt er voldoende binnen om de parochie levend te 
houden?), hebben we ook een zorg vóor de financiën. De vraag: ‘wat gebeurt er met mijn 
bijdrage?’ zou overbodig moeten zijn. Transparantie met betrekking tot inkomsten en 
uitgaven is daarom noodzakelijk. De bestedingen dienen verantwoord te worden in een 
voor allen makkelijk leesbaar overzicht. 
 
Geldwerving is geen inhaalslag, maar een continu proces dat jaarlijks bijstelling en 
voortdurende aandacht vraagt van álle betrokkenen. Dat betekent ook dat er antwoord 
nodig is op de volgende vragen: 
 Hoe houd je overzicht over geldwervingsacties (Kerkbalans, doelgroepenbeleid)? 
 Hoe zorg je dat de ledenadministratie blijft aansluiten bij de financiële 

huishouding? 
 Hoe zorg je ervoor dat mensen ook een reactie krijgen (een bedankje, een 

attentie, een kerstkaart), zodat de betrokkenheid blijft? 
 

 
7.4 Samenvatting van beleidspunten 
Dit hoofdstuk levert de volgende beleidspunten op: 

a. Het verder uitwerken van een transparante financiële huishouding, waardoor er 
een duidelijk overzicht is van inkomsten (en mogelijkheden om deze uit te 
breiden) en uitgaven (en mogelijkheden om deze waar mogelijk te bewerken). 

b. Werken aan bewustwording en inzicht binnen de parochie van de financiële 
situatie, de financiële keuzes en de consequenties van die keuzes. 

c. Analyse van de huidige financiële situatie, waarin: 
a. bijdragen uit de parochie verder bekeken worden om op basis hiervan 

doelen voor geldwerving te bepalen 
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b. bijdragen vanuit subsidies uitgezocht worden om te bekijken waar er 
meer mogelijkheden zijn en welke procedures daarvoor gevolgd moet 
worden 

d. Binnen kerkbestuur en parochie bepalen welke doelen (jaarlijks) behaald kunnen 
worden en hoe dat gedaan moet worden en daarvoor een brede draagkracht 
aanspreken/creëren 

e. Daartoe een commissie/projectgroep geldwerving instellen, die kerkbestuur 
informeert, adviseert en de geldwerving coördineert. 
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8 PLAN VAN AANPAK 
 

Na beschrijving van de verschillende onderwerpen die ons raken als parochie geeft dit 
hoofdstuk een overzicht van de voorgestelde aanpak, waarin onderscheid wordt 
gemaakt tot aanpak op korte termijn (komend jaar) en op langere termijn 
(beleidsperiode voor vier jaar). In onderstaand overzicht zijn eerst de beleidspunten uit 
bovenstaande hoofdstukken samengebracht. 
 
 
Beleidsdoelen Hoe?  

1) Een financieel gezonde parochie 
creëren en behouden 

 

Ondersteuning om de vacature voor een 50% 
assisterend pastoor in de vullen vraagt een goede 
overdenking van mogelijkheden en hun 
consequenties;  
a. aan deze vacature wordt invulling gegeven. Dit 

vraagt een zwaardere financiële belasting voor 
de parochie dan nu al het geval is 

b. er wordt professionele secretariële 
ondersteuning geboden aan de pastoor & aan 
een te ontwikkelen parochiesecretariaat. De 
financiële middelen moeten hiertoe beschikbaar 
komen of toereikend  gemaakt worden. 

 
Gebruikmaken van de landelijke actie Kerkbalans  
 
Parochianen inzicht bieden in wat nodig is voor een 
financieel gezonde parochie 
 
Het stimuleren tot meer financiële inzet van 
parochianen door o.a. 
 bewustwording kosten & baten 
 mogelijkheden geldwerving uitbreiden 
 projectgroep instellen voor geldwerving 
 steun aan concrete projecten (dakpannen, ramen 

e.d.) bevorderen 
 
Nagaan of ingeschreven parochianen ook 
daadwerkelijk meelevende parochianen willen 
blijven of worden. 
 

2) De organisatie van de parochie 
menselijk, doelmatig en 
transparant hebben 

Wat betreft de invulling van het kerkbestuur werken 
we toe naar een inhoudelijke portefeuilleverdeling 
met eigen verantwoordelijkheid per bestuurslid. 
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Voor de diverse bestuursfuncties dient een duidelijk 
profiel beschreven te worden 
 
Organogram in de kerk – prikbord wie is wie, 
groepen en personen 
 
Een parochiegids samenstellen 
 
Anders inrichten van een deel van de pastorale zorg, 
door andere verdeling van zorg (over pastoor, 
lectoren, parochianen), door het stimuleren van 
eigen vraag of uitnodiging, door gebruik te maken 
van bijvoorbeeld een hulplijn om zorg beter af te 
stemmen op de behoefte 
 
Opstellen van een communicatie- en informatieplan, 
met als doel de informatie- en communicatie van / 
naar / tussen parochianen/pastoor/kerkbestuur te 
verbeteren, door o.a.: 
 álle parochianen te informeren en niet alleen 

degenen die al betrokken zijn,  
 meer gebruik te maken van e-mail en internet 

om informatie te delen,  
 kinderen/jongeren te informeren over 

activiteiten die gericht zijn op hen en ook hun 
ouders daarbij te informeren,  

 te onderzoeken welke media verder benut 
kunnen worden om (een deel van) recente 
diensten terug te horen 

 
3) De betrokkenheid van meelevende 

parochianen verbreden en 
verdiepen 

 
 

Streven naar toename van het kerkbezoek, ook op 
gewone zondagen, door te bekijken welke 
verschillende behoeften er zijn bij parochianen en 
daar met een zekere frequentie op af te stemmen, 
binnen de liturgische traditie die voor de Oud-
Katholieke kerk kenmerkend is 
 
Stimuleren om: 
 Mee te doen 
 Mee te leven 
 Mee te denken (Gemeentevergadering: niet 

achter de tafel, maar na korte inleiding in 
gesprek rond verschillende tafels. Alternatieven 
zoeken: jongeren uitnodigen met elkaar te eten, 
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ouderen uitnodigen voor een begeleide dienst) 
 Mee te beslissen (gemeentevergadering, 

kerkbestuur) 
 
Extra aandacht bij alle werkgroepen voor:  
a. de betrokkenheid vanuit de parochie en het 

kerkbestuur, 
b. verbinden en afstemmen  
c. bewust blijven van belang van werkgroepen,  
d. autonomie waar dat kan, verantwoording waar 

dat moet 
door o.a.: 
1. Uitwisseling en afstemming van activiteiten die 

door de verschillende werkgroepen worden 
georganiseerd 

2. Stimuleren van inzet van projectgroepen met 
tijdelijk doel en flexibele bezetting 

3. Regelmatig contact tussen diverse werkgroepen 
en kerkbestuur, om elkaar te informeren en af te 
stemmen  

4. Met de verenigingen bespreken hoe zij de relatie 
met de Oud-Katholieke parochie zien en willen 
behouden en hoe nieuwe leden kunnen toetreden 

5. Op de website per werkgroep een korte 
toelichting van werkzaamheden, mogelijkheid om 
deel te nemen e.d. zetten 

6. Op gemeentevergadering werkgroepen 
gelegenheid geven om inbreng te hebben 

 
Verenigingen uitnodigen bij een specifieke 
kerkdienst (vgl. Opdracht van de Heer – St. Jan) 
 
Balans brengen/houden in  parochiale activiteiten 
voor diverse leeftijden door voldoende spreiding  
 
Het ontwikkelen en invullen van een doorgaande lijn 
voor de geloofsontwikkeling van kinderen en 
jongeren volgens de beschreven criteria. Om dit 
beleid te concretiseren en vorm te geven wordt een 
werkgroep ingericht, bestaande uit parochianen en 
pastoor, met een verbinding naar omliggende 
parochies en de landelijke jongerenpastor 
 
Mogelijkheden tot geloofsontwikkeling voor 
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volwassenen en jongvolwassen onderzoeken, door 
o.a.: 
 Met betrokkenen te bespreken welke behoeften 

er zijn om tot de geloofsontwikkeling te komen 
en daartoe een passende vorm te vinden 

 Het huidige aanbod dat de werkgroep 
geloofsinformatie aanbiedt daarop af te 
stemmen 

 
Geloofsontwikkeling koppelen aan het samen vieren 
in kerkdiensten, door o.a.: 
 het betrekken van de doelgroepen bij activiteiten 

in en rond kerkdiensten 
 inhoud van kerkdiensten waar mogelijk af te 

stemmen op de verschillende behoeften 
 
Bekendheid geven aan cursussen voor lectoren, 
katechese- en kinderkerkleiding om hun kennis te 
actualiseren en te delen met anderen over zowel  
geloofsverdieping als -overdracht en mensen van de 
St. Agnesparochie te stimuleren deel te nemen. De 
parochie stelt zich de komende jaren daartoe waar 
mogelijk beschikbaar als participerende c.q. 
organiserende locatie 
 
 

4) Belangstellenden/nieuwkomers 
interesseren voor parochie/Oud-
Katholieke Kerk 

 
 

Zichtbaar / hoorbaar zijn 
Een duidelijke boodschap / visie hebben en die ook 
uitdragen 
Persoonlijke uitnodigen: kom eens langs en doe mee 
(de basisschool, St.Jan, toeristen enz. enz) en daarbij 
zorgen voor o.a.: 

 Toelichting (zoals Vlotte Mis), ook in het Duits 
en Engels 

 Toelichting gebruik  rode en blauwe boek 
Zorgen voor heldere informatievoorziening door o.a.: 

 effectief gebruik van huidige kanalen: 
bijvoorbeeld informatie in het kastje actueel 
houden 

 handleidingen te maken t.b.v. het volgen van 
de dienst,  

 inzet van parochianen die belangstellenden 
tijdens de vieringen terzijde kunnen staan,  

 ontwikkelen van een stappenplan voor 
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begeleiding van toetreders 
 
Nadrukkelijke plaats in de  Egmondse gemeenschap,  
de oecumenische gemeenschap en de gemeente 
Bergen 

5) Gebouwbeheer voor de komende 
jaren plannen, begroten en 
financieringsmogelijkheden zoeken 

 een duidelijk en breed gedragen plan wat de 
wensen t.a.v. gebruik zijn in de (nabije en 
verdere) toekomst: Wat willen we? 

 een begroting: Wat kost het om het goed in 
orde te houden en welke subsidie- en 
fondswervende mogelijkheden zijn er? 

 een voorstel naar de bisschop van Haarlem 
 

 
 
8.1 Doelen voor de korte termijn 
 
Na overleg en prioritering van de bovenstaande beleidspunten heeft het kerkbestuur de 
volgende doelen opgesteld voor het komend jaar: 
 
1) Werken aan een financieel gezonde parochie: 

a) Transparantie in uitgaven en inkomsten 
b) Parochianen inzicht bieden in & bewust maken van wat nodig is voor een 

financieel gezonde parochie 
c) Opzetten van projectgroep geldwerving die: 

o op basis van een analyse  
o een geldwervingsplan opstelt 
o en daarmee het kerkbestuur voorstellen doet om geldwerving in en 

voor de parochie te verbeteren (w.o. deelname aan actie 
Kerkbalans) 

o na besluitvorming in het kerkbestuur de wervingsactiviteiten kan 
uitvoeren en coordineren 

 
 
2) Gebouwbeheer voor de komende jaren plannen, begroten en mogelijkheden tot 

financiering (onder)zoeken: 
a) Een samenhangend toekomstbeeld over gebruikswensen en –

mogelijkheden van kerk, pastorie en verenigingsgebouw in de komende 5 
à 10 jaar formuleren:  
o Welke wensen en mogelijkheden zien parochie & kerkbestuur, 
o passend bij de huidige gebruiksintensiteit  
o en passend binnen de financiële draagkracht van de parochie? 

b) Overzicht m.b.t. noodzakelijke reparaties/investeringen voor de komende 
5 à 10 jaar 
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c) Begroting o.b.v. punt 1.1. en punt 1.2. en overzicht van subsidie- en 
fondsmogelijkheden 

waarmee een voorstel hierover kan worden voorgelegd aan de bisschop van 
Haarlem en een besluit kan worden genomen. Een realistisch tijdpad voor 
uitvoering zal vervolgens moeten worden gemaakt. 

 
3) Blijvende aandacht voor informatie en communicatie van/naar/tussen parochianen 

/ pastoor / kerkbestuur benoemen en vastleggen: 
a) een samenhangend communicatie- en informatieplan opstellen 
b) Mogelijkheden benutten om elkaar goed te informeren en te spreken 
c) álle parochianen te informeren en niet alleen degenen die al betrokken 

zijn,  
d) Waar mogelijk & wenselijk gebruik te maken van e-mail en internet om 

informatie te delen  
 
4) Alternatieve perspectieven op zorg voor elkaar en pastorale zorg bekijken en 

bespreken om die af te stemmen op behoeften, wensen en mogelijkheden: 
a) In beeld brengen van behoeften, wensen en mogelijkheden 
b) Bespreken van alternatieven: gedeelde pastorale zorg, andere verdeling van zorg 

(over pastoor, lectoren, parochianen), stimuleren van eigen vraag of uitnodiging, 
zorg beter af te stemmen op de behoefte 

 
5) Bevorderen van verbinding tussen en met werkgroepen, verenigingen, parochie en 

kerkbestuur, door bijv: 
a) samenhang tussen activiteiten van verschillende werkgroepen 
b) regelmatig contact tussen diverse werkgroepen en kerkbestuur, om elkaar te 

informeren en af te stemmen  
c) met de verenigingen te bespreken hoe zij de relatie met de Oud-Katholieke 

parochie zien & willen behouden en hoe nieuwe leden kunnen toetreden 
d) de inzet van projectgroepen met tijdelijk doel en flexibele bezetting te stimuleren 
e) op de gemeentevergadering werkgroepen gelegenheid geven om inbreng te 

hebben 
f) verenigingen uit te nodigen bij een specifieke kerkdienst (vgl. Opdracht van de 

Heer – St. Jan) 
 
6) Uitbreiding van mogelijkheden tot geloofsontwikkeling van volwassenen en 

jongvolwassenen. Hierin kan de werkgroep geloofsbeleving uitgenodigd worden tot 
een voortrekkende rol.  

 
7) Voortzetting & uitbreiding oecumenische samenwerking 
 
8) Toewerken naar een inhoudelijke portefeuilleverdeling in het kerkbestuur met eigen 

verantwoordelijkheid per bestuurslid. Voor de diverse bestuursfuncties dient een 
duidelijk profiel beschreven te worden (vóór juni 2014) 
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In de gemeentevergadering van oktober 2013 zijn de punten 1-6 voorgelegd aan de 
aanwezige parochianen en is hen gevraagd mee te denken over mogelijkheden om 
aan deze punten te werken. Dit heeft toelichting opgeleverd, die in bijlage 5 is 
opgenomen. 

 
 
 

 
 
8.2 Doelen voor de langere termijn 
 
 
Ondersteuning op taken assisterend pastoor 
 
Doorgaande lijn geloofsontwikkeling 
 
Toename kerkbezoek stimuleren door afstemming op behoefte van diverse doelgroepen,  
binnen de liturgische traditie die voor de oudkatholieke kerk kenmerkend is 
 
Nagaan of ingeschreven parochianen ook daadwerkelijk meelevende parochianen willen 
blijven of worden. 
 
Parochie-activiteiten gericht op diverse (leeftijds)groepen 
 
Stimuleren van volgen cursussen voor lectoren, katechese e.d. 
 
Belangstellenden/nieuwkomers interesseren voor parochie/Oud-Katholieke Kerk 
 
Parochiegids samenstellen 
 
 
 
8.3 Activiteiten in een globale planning 
 
 
  
Juli-dec 2014  
Jan-juni 2015  
Juli-dec 2015  
2016  
2017  
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Bijlagen 
 
Bij hoofdstuk 7 
Bijlage 1 
 
Inkomsten 2012 
(afgerond op hele euro’s) 
 
Opbrengsten levende kerk (1e geldstroom) 
Speciale giften   €    4.458 
Collectes    €  18.105 
Vaste bijdragen   €  54.033 
Overige inkomsten   €  24.754 
Giften parochieblad   €        180 
Inkomsten ‘levende kerk’  €101.530       
 
Inkomsten uit vermogen (2e geldstroom) 
Opbrengst spaargeld en effecten   €  5.602  
 
Inkomsten uit onroerend goed (3e geldstroom) 
Opbrengsten onroerend goed en landerijen € 32.845 
 
 
Uitgaven 2012 
 
Uitgaven levende kerk in 2012 
Honorarium ambtsdrager   €  39.000 
Vergoedingen    €     8.820 
Liturgie en overige activiteiten  €  15.104 
Exploitatie kerkgebouw           €  19.515 
Onderhoud kerkgebouw   €  15.214 
Onderhoud pastorie      €     4.386 
Uitgaven ‘levende kerk’          €102. 021 
 
Onkosten onroerend goed en landerijen € 6.901 
Onkosten spaargelden en effecten  € 5.602 
 
Heffing van Collegiaal Bestuur  € 12.087 
55 % rendement sparen en beleggen 
25 % rendement onroerend goed+landerijen 
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Bijlage 2 
 
Wat kunnen al onze inspanningen opleveren? 
Wat is de graad van bevissing en is er nog ruimte de vangst te vergroten? 
 
Aantal ingeschreven leden 2012:  850    
Meelevend:   350 
Gastleden:   niet bekend 
Meelevend + gastleden:   350             
   
 
Gemiddeld kerkbezoek:   75    (op gewone zondagen) 

Opbrengst 2012      
Opbrengst uit de levende kerk €  64.033,26 
  vaste bijdragen €  54.033,26 
  overige inkomsten €  10.000,00 
 
Uitgangspunt 1. 
Alle ingeschreven leden dragen bij aan de “opbrengst uit de levende kerk” 
De bijdrage per persoon: € 64.033,- : 800 = € 80,- 
Wanneer een bijdrage van € 80,- per jaar 3% van het inkomen is dan is het jaarinkomen 
(80:3) x 100 = € 2667,- (Een zeer vertekende voorstelling van zaken, maar toch) 
   
Uitgangspunt 2  
Meelevende leden en gastleden (350) zijn verantwoordelijk voor de opbrengst van de 
levende kerk (in dit model dragen de overige  ingeschreven leden niet bij). 
De gemiddelde bijdrage is per meelevend lid / gastlid is: € 64.033,-  : 350   =  €  183,- 
Wanneer een bijdrage van € 183,-  per jaar 3% is, dan is een netto inkomen gemiddeld 
(183:3) x 100 = € 6.100  per jaar of € 508,- per maand. 
 
Wanneer we er van uitgaan dat de totale opbrengst uit  350: 2 (gemiddeld twee 
parochianen per huishouden) = 175 portemonnees wordt betaald, bedraagt de 
gemiddelde bijdrage € 366,-  per eenheid en zou het netto inkomen (366:3) x 100 =  € 
12.200 per jaar of € 1020,- per maand bedragen. 
 
Uit deze analyse kan een actieplan volgen dat uit de volgende 6 onderdelen zou kunnen 
bestaan: 

1. Parochianen aanspreken op de 3% bijdragenorm. 
2. Een verzoek aan degenen die  bijdragen € 5,00 per maand meer te geven. 
3. De ingeschreven, niet-meelevende leden (randkerkelijken) benaderen op de 

manier die beschreven is in de methode ‘verbreden’ van de Interkerkelijke 
Commissie Geldwerving. 

4. Parochianen vragen gebruik te maken van het machtigingsformulier 



 
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST. AGNES TE EGMOND AAN ZEE 

 

Beleidsplan 2015-2020   65 
 

5. Een voorlichtingscampagne waarin geadviseerd wordt gebruik te maken van de 
schenkingsakte 

6. De ontwikkeling van een brochure: “Geven ook na uw leven”.  
 
1.  Parochianen aanspreken op de 3% bijdragenorm. 

60 parochianen/huishoudens  dragen 3% van het modaal inkomen bij. 
Dit betekent een inkomen van: 60 x ( 3% van € 20.000) 
     60 x € 600,-  = € 36.000  
       

2. Een verzoek aan degenen die  bijdragen € 5,00 per maand meer te geven. 
30 eenheden reageren hier positief op. 
30 x 12 x € 5, - =  € 1.800 + (30 x  € 366,-) = € 12.780 
     

3. De ingeschreven, niet meelevende leden (randkerkelijken) worden  benaderd 
op de  manier die ontwikkeld is in opdracht van de Interkerkelijke Commissie 
Geldwerving. 
Twintig procent van het aantal ingeschreven, niet-meelevende en ook niet-meer-
bijdragende- leden dat in een project situatie benaderd werd, reageerde positief met 
een 
bijdrage van minimaal € 5,00 per maand. En, minstens even belangrijk, de relatie 
met de kerk werd hersteld. 
 
Vijftig procent van de leden van doelgroep randkerkelijken wordt benaderd. 
De opbrengst van deze actie: 
(450 : 2) 250 ingeschreven leden worden benaderd 
Van deze groep reageert 20 % positief met een bijdrage van minimaal € 5,00 per 
maand. 
De opbrengst van deze actie: 
(250 :5 ) x 12 x € 5,- = 50 x € 60,- = € 3000,- 
15% = 60 ingeschreven leden worden weer meelevend lid en daarvan dragen 30 
leden 3 % van het modaal inkomen bij: 30 x € 600 = € 18.000  

  
4. Parochianen vragen gebruik te maken van incassomachtigingen. 

Incasso, ook wel automatische machtiging genoemd, geeft een parochie de 
mogelijkheid om, na toestemming periodiek geld af te schrijven van de rekening van 
een parochiaan. 
Voordeel is dat de betalingen regelmatig binnenkomen en dat er aan het eind van het 
jaar geen herinneringen verstuurd moeten worden. 
Nadeel is dat de hoogte van het bedrag vaak jaren achtereen hetzelfde is. 
Veel mensen zijn zich niet bewust dat hun bijdrage, die ze jaren geleden toegezegd 

hebben nu te laag geworden is.  

De resultaten van een project: 
o 20% van de meelevende parochianen zijn overgestapt naar automatische 

incasso 
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o van hen is de bijdrage gestegen met 15% 
(350: 5 adressen) x 15% van € 600,-  70 x € 90,-= € 6.300,-   

 
5. Een voorlichtingscampagne gebruik te maken van de notariële  

schenkingsakte.  
Wanneer  25 parochianen gebruik gaan maken van de notariële acte en hun fiscaal 
voordeel ook aan de kerk schenken, dan is het resultaat minimaal  25 x € 250,00 = € 
6.250  

 
6. De ontwikkeling van een brochure: Geven ook na uw leven.  
 Hoeveel iemand in zijn leven ook verzamelt, meenemen kan niet. Juist omdat bezit 

achterblijft wanneer het aardse leven eindigt, is het goed om na te denken bij wie dit 
aards bezit terechtkomt. De Nederlandse wet beschermt partners en vervolgens eigen 
kinderen. Is er geen partner en zijn er geen kinderen, dan blijft het bezit volgens de 
wet in de familie. Met een testament kan hiervan afgeweken worden. Door de 
vergrijzing komen er de komende jaren meer erfenissen vrij voor minder jongeren.  
De totale vangst: 
1. De 3% bijdragenorm  €   36.000,-  
2. € 5,00 per maand erbij   €   12.780,-  
3. Randkerkelijken    €   21.000,- 
4. Incassomachtigingen.  €     6.300,- 
5. Notariële  schenkingsakte   €     6.250,-  
6. Geven ook na uw leven.                        P.M. 
Totaal     €  82.330 
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Bijlage 3 
 
honorariumkomsten 60 % bij 1,5 fte 
Ten laste van de opbrengsten levende kerk komen : 
60 % honorarium kosten 1,5 fte  € 58.500 (65.000) 
subsidie:     € 39.000 
 
honorariumkomsten 60 % bij 1,2 fte 
60 % honorarium kosten 1,2 fte  € 46.800 (65.000) 
subsidie:     € 31.200 
 
honorariumkomsten 60 % bij 1,0 fte 
60 % honorarium kosten (1 fte)  € 39.000 (65.000) 
subsidie     € 26.000    

honorariumkosten 100% bij een bezetting van 1,5 fte 
Ten laste van de opbrengsten levende kerk komen op termijn: 
100 % honorarium kosten (1,5 fte) € 97.500  (65.000) 
subsidie:      nihil 
 
honorariumkosten 100% bij een bezetting van 1,2 fte 
Ten laste van de opbrengsten levende kerk komen op termijn: 
100 % honorarium kosten (1,2 fte) € 78.000  (65.000) 
subsidie:      nihil 
 
honorariumkosten 100% bij een bezetting van 1,5 fte 
Ten laste van de opbrengsten levende kerk komen op termijn: 
100 % honorarium kosten (1,0 fte) € 65.000  (65.000) 
subsidie:      nihil 
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Bijlage 4 
Honorarium ambtsdragers:   39.000,- (i.pv.    97.500,-) 
Heffing spaartegoeden + dividend    4.500,- (              4.500,-) 
Heffing onroerend goed + landerijen   9.500,- (       9.500,-) 
      53.000,- (i.p.v.111.500,-) 
 
60% van 1.0 fte i.p.v. 100 % van 1,5 fte.  
Er is een vacature van 0,5 fte en 60% i.p.v 100% 
60% van € 65.000,- i.p.v. 100% van 97.500 >  € 39.000 ,- ipv € 58.500,- 
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Bijlage 5 
(bij hoofdstuk 8) 
 

Uitkomsten van de zes gespreksgroepen rond urgent/belangrijke 
beleidspunten uit het concept-beleidsplan 
 
Gemeentevergadering 7 november 2013 
 
 
Financieel gezonde parochie 
 
Parochianen moeten bewust worden gemaakt van de ernstige financiële situatie en wat 
bijvoorbeeld per persoon/gezin minimaal nodig zou zijn om financieel gezond te worden. Dit 
laatste als richtlijn omdat je nooit  kan weten wat de financiële draagkracht van een gezin is. 

 Het Verenigingsgebouw: behouden of niet? Opties:  
o Verkopen 
o informatie inwinnen bij parochies die wel een financieel gezond 

verenigingsgebouw hebben, hoe doen zij dit 
o professionele hulp vragen bij exploitatie 
o landelijke kerk om ondersteuning vragen in exploitatie 
o neutraal maken van de ruimte (men heeft gehoord dat mensen zich gestoord 

hadden aan de religieuze afbeeldingen) zodat ook niet kerkelijk gebonden 
groepen zich thuis voelen.  

o het verpachten, maar eerst alles uitzoeken voordat je het afstoot 

 Slapende leden aanschrijven; ook onderdeel van het bewust maken van de 
parochianen. 

 Meedoen met actie kerkbalans 

 De zorg rond het kerkgebouw breder trekken; de inwoners van Egmond aan Zee 
betrekken bij het onderhoud van het monumentale gezichtsbepalende kerkgebouw. 

 De pastorie ombouwen tot appartementen, ook werd geopperd  tot bed & breakfast. 
Over dit laatste werd gezegd dat je dan ook voor personeel moest zorgen, want wie 
maakt het ontbijt en wie maakt schoon? Zuiderduin kwam ter sprake, wil die daarin 
deelnemen/participeren? 

 Niet-betalen, dan uitschrijven 

 Bijdrage omhoog 
 
 
 
Gebouwbeheer 
 
Begrip dat parochie te klein wordt/is voor de huidige gebouwenlast 
Verenigingsgebouw:  

 Veel te groots opgezet. Loopt voor geen meter, veel te duur in verhouding tot andere 

locaties in Egmond (niet zozeer de consumpties, maar wel qua huur. Andere locaties 

zouden gratis beschikbaar zijn?) 

 Multifunctioneel inzetten, zoals kinderopvang, bioscoop e.d. 
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 Gebouw heeft geen ziel, is ongezellig, ik zou er geen feest willen houden 

 Los maken van de kerkelijke huishouding. Verpachten? 

 Verkopen werd als serieuze optie genoteerd, er kwamen geen protesten uit de groep. 

 Marktonderzoek is nodig, ook in relatie tot bestemming andere gebouwen. 

Pastorie: 

 Pand veel te groot voor bewoning. Stoot Verenigingsgebouw af, maak 

gemeenteruimte beneden en boven twee appartementen. 

Koetshuis: 

 Permanent verhuren, zorgen dat er geen leegstand is. 

 Handhaven, levert aardige huur op. 

Kerk: (duidelijk het meest gevoelige onderdeel) 

 Kerkgebouw te groot en dus te duur (energie / onderhoud) voor 50 man in de kerk, 

die aan de randen wegkruipt. 

 Kerkgebouw inkorten / deel afscheiden en multifunctioneel inzetten. Wat doe je dan 

met het orgel?? 

 Heilige ruimte en dus beperking andere functies: wel concerten of exposities 

 Multifunctionele inzet: daklozenvoorziening / ‘’farmers markt” e.d. 

 Suggestie tot afbreken kerk en verenigingsgebouw en opnieuw opzetten, ging iets te 

ver. 

 
 
 
Communicatie & informatie  
 
Contact met elkaar op ‘t ‘koor’ 
Als parochie ‘buiten de plaats’ aansluiting proberen te vinden (voorbeeld wordt genoemd: baby-
peuter-kleuter) 
Gastvrij zijn naar men die van buiten komt 
‘luisteren‘ is heel belangrijk 
Als je als gast hebt meegezongen, is het prettig maar ook wenselijk dat er gevraagd wordt of je wilt 
blijven! Koorbestuur zou erover moeten nadenken om een manier te vinden om mensen te laten 
blijven 
Communicatie: is de informatie gegeven door pastoor of KB wel aangekomen? Informatie altijd 
checken! Als bestuurder altijd checken, anders gevecht; wie heeft er nou gelijk? Er is bijvoorbeeld 
een vraag neergelegd: hoe is gecontroleerd of de informatie wel is aangekomen? Als er bijv een mail 
is gestuurd: navragen of de inhoud begrepen is. 
 
 
 
Zorg voor elkaar; pastorale zorg 
 

 Pastorale zorg heeft een breed spectrum en is een zaak van alle parochianen die 

naar elkaar omkijken. Lidmaatschap van de parochie betekent meer dan alleen naar 

de kerk gaan.  

 De pastoor coördineert deze zorg en is de professionele hulpverlener. Een 

bezoekersgroep zou een bepaalde specifieke taak in het onderhouden van contacten 
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en signaleren van pastorale nood kunnen vervullen. Hierbij moet er een goede 

afbakening zijn van de specifieke inzet van de pastoor en de algemene van de 

parochianen. Dit vereist een heldere communicatie. 

 De beperkte financiële middelen van de parochie maken noodzakelijk dat er gekeken 

wordt naar verwachtingen ten aanzien van de inzet van de pastoor en de mogelijke 

tegemoetkoming daarin.  

 De pastorale zorg van pastoor en parochianen richt zich naar binnen op de eigen 

groep, maar evenzeer naar buiten toe, om belangstellenden te verwelkomen, hun 

vragen of noden te signaleren en zo mogelijk daarop te antwoorden. 

 
 
 
Verbinding met werkgroepen & verenigingen 
 
Tavenu, Asvo en Mirjam, is allemaal opgeheven. 
  
Oud-papiergroep is oecumenisch nu van opzet 
Mannenvereniging St. Jan is een eigen stichting; met duidelijke band met de OK parochie, 
hoewel dat voor de ene man duidelijker is dan voor de andere man. 
  
Fancy Fair is een werkgroep; geen vereniging; hoort hier niet thuis. 
  
VVB is eigenlijk compleet los van de parochie; wel ooit ontstaan als jongeliedenvereniging (95 jaar 
geleden), maakt voor feesten etc gebruik van Verenigingsgebouw Egmond.  
  
Agnes 86 heeft vele leden, ook van buiten de parochie. 
Binding met de parochie is voor een klein aantal leden van toepassing. 
  
Naomi, is aflopende zaak. Zijn boos omdat ze niet meer in hun eigen ‘locatie’ mogen samenkomen. 
Dát mag niet meer van de brandweer. 
  
 
 
Geloofsontwikkeling 
 
Nu bij jeugd: moeizaam, ontkerkelijking, ‘ouderwets’ 
Kinderkerk aantrekkelijker maken: Ander moment? Spelletjes? Digitaal? 
Stimuleren moeten wij doen 
Kerstnacht jongeren 
Hoe benader je/ betrek je ouders? 
Geen weg meer van ‘moeten’ 
Uitvoeringen, toneelstukjes 
Openluchtmis Pompplein 
Vormselgroep 
Volwassenen: preek is éénrichting, naderhand bespreken met elkaar (dan wel eerst op papier), waar 
houdt pastoor rekening mee met schrijven v/e preek? 
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