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De parochie H. Clara is opgericht op 1 april 2011. De parochie is 

samen met de parochie H. Franciscus onderdeel van de Clara & 

Franciscus federatie. 

De parochie is een zelfstandige kerkelijke rechtspersoon van de RK Kerk die wordt 

geregeerd door haar eigen statuut, te weten het Algemeen Reglement voor het 

bestuur van een parochie (verder te noemen: AR, laatste druk: augustus 2006, 

verkrijgbaar bij SRKK of bisdombureau).  In het kerkelijk recht is het bisdom de 

plaatselijke kerk. De parochie dient het geloof bereikbaar en toegankelijk te maken 

voor iedereen.   

De volgende parochiekernen maken deel uit van de parochie H. Clara: 

– Aarlanderveen (HH. Petrus- en Pauluskerk) 

– Langeraar (H. Adrianuskerk) 

– Nieuwkoop (O.L.V. Hemelvaartkerk) 

– Nieuwveen (H. Nicolaaskerk) 

– Noorden (St. Martinuskerk) 

– Zevenhoven (Johannes Geboortekerk 

Het bestuur van de parochie H. Clara wordt op dit moment gevormd door: 

– pastoor J.P.F. Glas (voorzitter) 

– W. Schildwacht (vicevoorzitter) 

– A.J.M. Otto (secretaris) 

– G.J.C. van den Berg (penningmeester) 

– J.J. Leliveld (technische zaken) 

– Mevr. E.M.P. Versteeg-Lek (vrijwilligers/communicatie) 

Positie van het bestuur in de parochie  

Op grond van het kerkelijk recht is de pastoor beheerder van de rechtspersoon 

parochie. De pastoor is daarmee voorzitter van het bestuur, dat verder gevormd 

wordt door tenminste vier andere bestuursleden. Het bestuur bestuurt de parochie en 

schept in dat verband de voorwaarden voor de uitvoering van het pastoraal beleid. 

Het pastoraal beleid wordt vastgesteld door het pastoraal team, onder 

verantwoordelijkheid van de pastoor.  
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Ten aanzien van het vermogensrechtelijke beheer is sprake van een collegiaal 

bestuur.  De pastoor kan een volmacht verlenen aan de vicevoorzitter van het 

bestuur, zodat deze hem ter zake kan vervangen. Het pastoraal team bestaat uit 

professionele werkers in het pastoraat (priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers). 

Zij verrichten hun werkzaamheden op basis van een zending van de bisschop.  

Benoeming bestuursleden  

Leden van het parochiebestuur worden door de bisschop benoemd. Zij oefenen hun 

functie dus uit in opdracht van de bisschop en besturen derhalve niet namens de 

parochianen. Kandidaten voor het bestuur worden aan de bisschop ter benoeming 

voorgedragen overeenkomstig artikel 27 van het AR. De parochie streeft naar een 

evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur en kent een 

leeftijdsgrens van 75 jaar. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier 

jaar en zijn terstond slechts eenmaal herbenoembaar. Het bestuur kiest zelf uit zijn 

midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.   

Werklast  

Het bestuur vergadert in een bepaalde frequentie, bij welke vergaderingen men in 

principe aanwezig moet zijn. Naast deze vergaderingen en de voorbereidingstijd 

daarvoor wonen bestuursleden  waar nodig en incidenteel commissie- en 

werkgroepvergaderingen bij, een en ander afhankelijk van de taak die men in het 

bestuur vervult. De werklast voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 

overschrijdt de hiervoor genoemde tijd en beslaat gemiddeld twee dagdelen per 

week. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de 

geloofsgemeenschap die zij dienen, onder andere door deelname aan zondagse 

vieringen. De tijd die daarmee gemoeid is, is niet opgenomen in de hiervoor 

geschetste werklast.   
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Door het reglementaire vertrek van Elly Versteeg-Lek per 1-6-2017 zijn we op 

zoek naar een nieuw bestuurslid binnen onze parochie H. Clara met de 

portefeuille Vrijwilligers/Communicatie. 

Profielschets  

Algemene eisen aan bestuursleden:  

 minimaal 18 jaar 

 aantoonbaar bestuurlijke ervaring  

 in staat om grote lijnen te zien en op beleidsmatig niveau te functioneren 

 voldoende tijd en de bereidheid om die in het bestuurlijk werk te steken 

 affiniteit met de parochie en/of parochiekern 

 communicatieve en sociale vaardigheden 

 probleemoplossend vermogen 

 een gemotiveerde en enthousiaste houding 

Specifieke eisen:  

 Positief en constructief betrokken zijn bij de pastorale opdracht waarvoor de 
parochie staat.  

 Kennis hebben van personeelsbeleid, zowel t.a.v. professionals als van 
vrijwilligers  

 Kennis hebben van Publiciteit en Public Relations (interne en externe 
communicatie) 

 Het hebben van netwerken die voor het werk van de parochie van belang zijn. 

Gelet op de huidige samenstelling van het parochiebestuur gaat onze voorkeur uit 
naar een vrouw afkomstig uit de parochie in Nieuwveen, Zevenhoven, Noorden of 
Nieuwkoop. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van het 
parochiebestuur, de heer Wim Schildwacht (mail wschildwacht@kpnplanet.nl,  
tel.  0172-603654 of 06-53240895). 
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