Het parochiebestuur is bezig met: het opstellen van een

"" Visie op de kerkgebouwen"“
in de Parochie H. Clara
(o.a. toekomst Martinuskerk)
Dit gebeurt in samenwerking met de Beheercommissie in Noorden en ook de parochianen
worden hierbij betrokken, vandaar dat op 11 november 2018 deze presentatie gegeven is
door het bestuur van de Parochie H. Clara.

Wij zijn trots op de 6 kerken in de Claraparochie.
Een erfenis uit een rijke periode.

De Martinuskerk is
beeldbepalend voor het dorp Noorden.
In 1882 hebben de parochianen in Noorden het voor elkaar gekregen
om zo een geweldig gebouw neer te zetten. Nu een herbouwwaarde
van 6,4 miljoen Euro.
In de jaren ’90 werd er nog circa fl. 1.000.000,- door de parochianen bij
elkaar gebracht voor een restauratie van o.a. de toren.
En ook nu zijn een aantal mensen hier nog enthousiast bezig voor de
kerk, want we zien in Noorden een perfect onderhouden kerk, tuin en
begraafplaats.
Het Parochiebestuur en de Beheercommissie van Noorden maken zich zorgen !

!! We hebben te maken met een NEERWAARDSE TREND
Alles loopt terug; aantal parochianen, aantal vrijwilligers, aantal dopelingen en
communicanten en zelfs minder kerkelijke uitvaarten.
Maar vooral de afgelopen jaren een forse terugloop van het aantal kerkgangers.
(Het kerkbezoek per weekend in de gehele Claraparochie was in 2011; 817 parochianen
En in 2017; 528 parochianen.)
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De voorspelling is dat die trend de komende jaren doorgaat.
Zo zelfs dat; misschien in de komende 10 jaar;
het aantal kerkgangers en vrijwilligers daalt tot de helft t.o.v. nu.

!! Ook financieel een NEERWAARDSE TREND
Ook de financiën lopen terug:
De inkomsten die jaarlijks binnen komen zijn niet voldoende om alles te kunnen
betalen.
Verliescijfer jaarrekening 2017; € 16.405,-Verliescijfer begroting 2019; ca. € 30.000,-Gelukkig is er nog wat spaargeld om de komende jaren door te komen.
Maar als de trend doorgaat wordt het verliescijfer elk jaar groter en groter.
Als we niets doen om de inkomsten op peil te houden, dreigt over 10 jaar de
bodem van onze financiële reserves in ‘t zicht te komen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar !!
Het hebben van voldoende vrijwilligers is essentieel voor de vitaliteit en het
voortbestaan van de parochiekernen.
Beheercommissie en pastoraatgroep dienen op orde te zijn, maar ook
andere vrijwilligers zijn onmisbaar, zoals: koorleden, kosters, misdienaars, de
schoonmaakploeg, onderhoudsmensen voor de gebouwen, terreinen en
begraafplaatsen etc.
Veel vrijwilligers zijn “op leeftijd”.
Nu al zijn bij de parochiekern Noorden nieuwe mensen voor de kostersgroep,
pastoraatsgroep, beheercommissie, koren enz. moeilijk te vinden !!

De Kerk is duur in onderhoud.
Energiekosten circa € 10.000 per jaar.
Meerjarenplanning onderhoud de komende 10 jaar:
circa € 300.000,-
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Voor het voortbestaan van een plaatselijke geloofsgemeenschap:

is het belangrijke dat deze VITAAL blijft
Wanneer is een parochiekern vitaal en wanneer niet meer ?
Vitaliteit is een begrip, waaronder veel aspecten gebracht kunnen worden.
Een actieve geloofsgemeenschap met :

een Levend Geloof
een eigen dorpscultuur
cohesie / solidariteit
voldoende kerkbezoek
….. !!! (staat onder druk)
een gezonde begroting
…… !!! (vraagt aandacht)
met spirit en uitstraling
samenhang
openheid
voldoende vrijwilligers
…….. !!! (zijn er nieuwe mensen te vinden ?)
actiebereidheid

Uw mening is van belang
Als u alles afweegt:
– Wat is dan uw visie op het kerkgebouw en “het kerk zijn” in uw
parochiekern ?
– Wat zal de situatie over 10 – 15 jaar zijn ?
en
– Welke acties kunnen volgens u ondernomen worden, om hier in Noorden
de kerk nog vitaal te houden ?
We horen graag uw gedachte.
Zet U gedachte eens rustig op papier en mail het naar het secretariaat
(info@rkgroenehart.nl).
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