
Notulen Parochieavond Glanerbrug - maandag 21 maart 2022 

Over de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug, hoe we verder kunnen en wat we nodig 

hebben om verder te gaan. 

Aanwezig:  
Locatieraad: Marcel Brueker (voorz.), Leny Kloppers (alg. lid) 
Pastoraatgroep: Feya Bakker, Marije Vinke 
Parochiebestuur: Paul Daggenvoorde (voorz.), Jan Olde Heuvel (vice voorz.), Ton Melcherts (secr.) 
Pastores: Carla Berbée (past. werkster), Paul Daggenvoorde (pastoor) 
Notulist: Rietie Kenter 
Parochianen:  ca. 60 parochianen 

 

Opening 

Marcel Brueker, voorzitter van onze locatieraad, opent de vergadering met de mededeling dat 

Gerard Hammer en Mien Besseler inmiddels gestopt zijn als lid van de locatieraad en dat op zondag 8 

mei a.s. afscheid van hen zal worden genomen tijdens de eucharistieviering. De locatieraad bestaat 

daarom momenteel alleen nog uit Marcel Brueker en Leny Kloppers. Ook Feya Bakker en Marije 

Vinke van de pastoraatgroep willen graag eind dit jaar stoppen en zoeken nieuwe mensen.  

 

Aanleiding  

Het gehele voorwoord van onze voorzitter vindt u in de bijlage.  

• Centrale vraag is: hoe komen we weer tot een bloeiende geloofsgemeenschap?  

We hebben dringend nieuwe vrijwilligers, geld en ideeën nodig. Benadrukt wordt dat er nog géén 

sprake is van sluiting van onze kerk of van druk vanuit het parochiebestuur. Onze zorgen gaan om het 

teruglopende aantal vrijwilligers, de verminderde inkomsten en de nijpende financiële situatie van 

onze geloofsgemeenschap. We willen samen naar oplossingen zoeken en ideeën horen over 

eventuele aanpassingen en hoe we verder kunnen.  

• Voorstel: het opzetten van een werkgroep die zich hiermee wil bezighouden.  

• Oproep: Werkgroepen die dringend nieuwe leden nodig hebben zijn: de locatieraad 

(momenteel twee leden); de pastoraatgroep (momenteel twee leden), het secretariaat (op 

dit moment slechts twee ochtenden bemenst). Maar ook andere werkgroepen kunnen meer 

mensen gebruiken. Zonder vrijwilligers, middelen of toekomstvisie zullen we genoodzaakt 

zijn het beheer t.z.t. over te dragen aan het parochiebestuur.  

 

Vragen, opmerkingen en ideeën vanuit de geloofsgemeenschap 

• Er gaat een nieuwe lijst rond waarop mensen zich als vrijwilliger kunnen aanmelden (nav 

vraag van Angela Bosman). Parochianen die niet aanwezig waren, kunnen zich als vrijwilliger 

melden bij de locatieraad of pastoraatgroep, tel/email zie achterin parochiekrant. 

• Er zijn ook vrijwilligers nodig voor activiteiten door de week, niet alleen bij vieringen. Denk 

aan bezoekwerk, jongerenpastoraat, MOV, etc. Daarbij is nodig een goede 

functieomschrijving en indicatie van de tijd die geïnvesteerd moet worden. (nav vraag 

Marijke Lammers). 

• Er zal meer gebruik worden gemaakt van het parochiehuis om energiekosten te besparen, 

omdat het verwarmen van het kerkgebouw erg duur is. (nav vraag parochiaan). Vandaar dat 

we ook willen inzetten op meer vieringen in het parochiehuis, zoals op de vierde zondag van 

de maand. De tweede zondag van de maand blijft voorlopig een eucharistieviering in de kerk.  

  



• “Een kerk is niet alleen een gebouw, maar dat zijn wij, mensen, met elkaar. We hebben dit 

parochiehuis, een kerkplein voor en achter de kerk voor openluchtvieringen. Onze kerk 

houdt niet op te bestaan als de kerk er niet meer is!” (bevlogen opmerking van Hennie 

Nijenhuis). 

• Themavieringen zijn niet per se gebonden aan het evangelie of aan een eucharistie en zijn 

dus ook door parochianen samen te stellen en voor te gaan (nav vraag José Wessendorp). 

Herry Beernink licht toe dat we de beschikking hebben over exegetische notities 

(bouwstenen voor een communie- of gebedsviering) en dat parochianen hun overweging 

kunnen baseren op eigen ervaringen en bestaande overwegingen die te vinden zijn op 

internet.  

• We zouden wellicht meer geld voor Kerkbalans/kerkbijdragen op kunnen halen als we die 

persoonlijk ophalen bij parochianen, zoals in Enschede gedaan wordt, maar wie zou dat 

willen doen (nav vraag Marcel Brueker). 

 

Toelichting op de financiën 

Herry Beernink licht toe. Met de afgelopen Actie Kerkbalans is ca. € 15.000,00 opgehaald. Dat lijkt 

veel maar is veel minder dan we nodig hebben voor onze uitgaven. We hebben als 

geloofsgemeenschap € 30.000,00 tekort op jaarbasis. Daarvan hadden we vorig jaar € 10.000,00 

nodig om dakgoten te vervangen. Als reserves hebben we nog € 10.000,00 over op de rekening 

courant. Minus de afdracht naar de parochie van € 8.500,00 hebben we in principe nog maar 

€ 1.500,00 over. Kortom, elke kerkbijdrage is feitelijk te weinig. Ook omdat veel kerkbijdragen nog 

gebaseerd zijn op het guldentijdperk. Ook door corona hebben we veel inkomsten misgelopen.  

• Op papier zijn er 3.500 parochianen, maar nog geen 10% daarvan betaalt ook daadwerkelijk 

mee (nav opmerking Marcel van der Straat).  

• Helaas is het niet mogelijk om mensen op eigen initiatief uit te schrijven als er niet financieel 

bijgedragen wordt (nav opmerking Bert Gering dat we net als bij een vereniging elke 

parochiaan zouden moeten kunnen aanschrijven). 

 

Ideeën voor inkomsten vanuit parochiehuis en kerk 

• We mogen het parochiehuis niet commercieel exploiteren cq verhuren, omdat we dan 

concurrentie zijn voor de middenstand in Glanerbrug; daarvoor is toestemming nodig van de 

gemeente én het is niet de taak van een parochie (antwoord van Jan Olde Heuvel nav idee 

Annelies Dood of we het parochiehuis niet kunnen verhuren of kunnen gebruiken als bv 

filmzaal). 

• Het heikele punt blijft dat we vrijwilligers nodig hebben. Ook als we het parochiehuis bv 

gebruiken voor knutselmiddagen voor kinderen met een eigen bijdrage van bv € 5,00 per 

kind, als we kleinschalig een bingo organiseren of voor iets anders (idee Feya Bakker en 

antwoord Jan Olde Heuvel). 

• Kerkelijke jeugd zou wellicht meer een plek in ons parochiehuis kunnen krijgen, maar de 

vraag is of dat financieel wat opbrengt (idee Gerard Olde Benneker en antwoord Ans te 

Lintelo). 

• Het parochiehuis zou misschien ook gebruikt kunnen worden voor een gezamenlijk 

Paasontbijt waarop iedereen zich in kan schrijven, zoals in Borne gedaan wordt (idee Hans 

Mulder). 

• Misschien kan de kerk af en toe verhuurd worden voor evenementen of concerten (idee Ine 

Schopping). Hoewel de akoestiek goed is weten we (nog) niet of hier mensen en publiek voor 

te vinden zijn.   



Meer (jonge) vrijwilligers nodig 

Marcel Brueker merkt op dat de meeste parochianen die er vanavond zijn - en dat zijn er veel! - al 

vrijwilliger zijn binnen onze geloofsgemeenschap en op leeftijd. Velen zijn al 20 tot 40 jaar of zelfs 

langer actief. We zijn heel blij dat velen zich als vrijwilliger willen aanmelden, maar Feya Bakker 

merkt terecht op dat gezien de leeftijd de energie na een paar jaar wel zal afnemen. Hoe lang 

houden we het nog vol? Hoe komen we aan jongere vrijwilligers? 

Ouders zijn erg druk met werk, sporten en verenigingen voor hun kinderen en over het algemeen 

weinig betrokken bij de kerk.  

• Misschien kan de pastoor/pastor mensen persoonlijk op hun taak aanspreken, zoals dat 

vroeger ging (opmerking Annelies Dood). 

• We kunnen er wellicht niet van uit gaan dat de kerk weer volloopt en de kerk is niet echt met 

de tijd meegegaan (opmerking Bert Gering). 

• Ouders investeren niet graag meer in meerdere avonden (opmerking Leo Elfrink). 

• Ook bij sportverenigingen zoals bij Avanti gaat het om die vraag: hoe motiveer je ouders 

(opmerking Marcel Brueker) en dat was vroeger ook al zo (opmerking Renet Koenders). 

• Carla Berbée licht toe dat doopouders wel bereid zijn om twee voorbereidingsavonden mee 

te doen. Bij een kerkelijk huwelijk wordt vaak meer gekeken naar de kerk (welke het mooiste 

is) dan naar de inhoud, hoewel er wel gezamenlijke voorbereidingsavonden zijn. Jonge 

mensen willen graag hun keuzevrijheid behouden, daar moeten we rekening mee houden.  

 

Afsluiting en vervolg 

Hans Mulder zegt nog een lovend woord naar onze parochie en uit zijn dankbaarheid dat hij 

collectant bij ons mag zijn.  

Marcel Brueker sluit af met de opmerking dat we dus goed moeten inventariseren waar we extra 

vrijwilligers nodig hebben en hoe we (jongere) mensen kunnen motiveren.  

Als in het ergste geval de kerk toch over een x-aantal jaren verkocht zou moeten worden, dan is het 

een voordeel dat onze kerk vrij ligt zonder begraafplaats eromheen. Daarmee is deze eerste avond 

ten einde. 

De locatieraad zorgt voor een vervolgavond op maandag 2 mei om 20.00 uur. Deze datum wordt 

ook bekend gemaakt via onze parochiekrant, de website van Maria Vlucht 

https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten en onze Facebookpagina 

www.facebook.com/HRozenkrans.  

 

 

Werkgroepen die vrijwilligers nodig hebben: 

• Secretariaat  

• Locatieraad 

• Pastoraatgroep 

• Nieuwe werkgroep Toekomst Kerk en Parochiehuis Glanerbrug 

• Kerkbalans/Financiën 

• Jongerenwerkgroepen (jongeren- en kindervieringen, eerste communie, vormsel, vervolg) 

• Bezoekwerk 

• MOV-groep 

• Kinderactiviteiten (knutselen rond Palmpasen, Pasen, St. Maarten, andere feestdagen) 

• Koren 

• Acolieten en misdienaars 

 

Geeft u zich op bij onze voorzitter Marcel Brueker, marceltruus@ziggo.nl, tel. 06-520 870 96  

https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten
http://www.facebook.com/HRozenkrans
mailto:marceltruus@ziggo.nl

