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Inleiding	
Voor	u	ligt	het	beleidsplan	van	de	Heilige	Catharinaparochie	Oosterhout	2019-2022.	In	de	loop	van	
2018	zijn	er	enkele	bijeenkomsten	geweest	die	aanzetten	hebben	gegeven	en	tevens	structuur	en	
inhoud	hebben	aangereikt	voor	dit	beleidsplan:		

• de	diocesane	‘impulsdag’	op	29	mei	2018	in	Hoeven,	waaraan	pastorale	beroepskrachten,	
bestuursleden	en	parochianen	hebben	deelgenomen,	

• de	‘heidag’	in	de	Verrijzeniskerk	op	9	juni	2018	o.l.v.	Vincent	Schoenmakers,	waar	Pastoraal	
Team,	Parochiebestuur	en	vertegenwoordigers	van	de	parochiekernen	bijeen	waren	om	over	
de	toekomst	van	de	parochie	te	spreken,	

De	bouwelementen	zijn:	

• Impulsdag	Hoeven	29	mei	2018	over	de	waarden	van	de	kerk	
o ‘worship’	(eredienst,	gebed)	
o ‘discipleship’	(leren,	studeren,	bezinnen)		
o ‘fellowship’	(gemeenschap,	nabijheid,	vriendschap)	
o ‘service’	(dienstbaarheid,	diaconie)	
o ‘evangelisation’	(verwelkomen,	getuigen)	

• Heidag	H.	Catharinaparochie	Verrijzeniskerk	9	juni	2018	
o Wie	zijn	we?		
o Wat	draagt	ons?		
o Wat	bindt	ons?		
o Wat	staat	ons	te	doen?	
o Wat	hebben	we	nodig?	

In	de	bijlagen	is	opgenomen:	

• het	organisatieschema,	
• de	actieplannen	en	
• de	cijfers	over	de	periode	2010-2018	(parochianen,	pastorale	beroepskrachten,	dopen,	eerste	

communie,	vormsel,	uitvaarten	en	financiën)	

Wie	zijn	we?	
De	H.	Catharinaparochie	is	in	2010	ontstaan	door	de	fusie	van	de	RK	parochies	in	de	gemeente	
Oosterhout.	Op	het	moment	van	de	fusie	waren	er	zeven	kerken.	In	Oosterhout:	Basiliek	St.	Jan,	de	
Sint	Antoniuskerk,	de	Mariakerk	en	de	Verrijzeniskerk;	in	Oosteind	de	Heilige	Johannes	de	Doperkerk,	
in	Den	Hout	de	Sint	Corneliuskerk	en	in	Dorst	de	Sint	Marcoenkerk.	In	2016	zijn	er	drie	kerken	
gesloten:	de	Mariakerk,	de	Sint	Corneliuskerk	en	de	Sint	Antoniuskerk.	Voor	de	Mariakerk	is	in	2016	
een	herbestemming	gevonden.	

Er	zijn	nu	zes	parochiekernen	(Basiliek,	Antonius,	Verrijzenis,	Oosteind,	Dorst	en	Den	Hout)	waar	
parochiële	activiteiten	plaatsvinden	en	er	zijn	vier	kerkgebouwen	in	gebruik	–	de	Basiliek	Sint	Jan,	de	
Verrijzeniskerk,	de	Heilige	Johannes	de	Doperkerk	en	de	Sint	Marcoenkerk.	Parochiële	activiteiten	
vinden	in	iedere	parochiekern	plaats.	De	mogelijkheden	van	onze	gebouwen,	de	inzetbaarheid	van	
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de	pastorale	beroepskrachten	en	de	teamassistente,	de	vrijwilligers	en	het	pastoraal	beleid	van	de	
parochie	zijn	bepalend	voor	de	activiteiten	die	in	de	parochiekern	plaatsvinden.	

In	de	H.	Catharinaparochie	zijn	gelovigen	van	
velerlei	herkomst	aanwezig.	Waar	vroeger	
mensen	van	de	wieg	tot	het	graf	rond	dezelfde	
kerk	woonden	en	werkten,	zien	we	nu	een	grote	
diversiteit	en	mobiliteit	van	parochianen.	Onze	
Katholieke	Kerk	is	van	oudsher	een	
gemeenschap	‘uit	alle	naties	en	rassen	en	talen’	
(Eucharistisch	Gebed	3),	geworteld	in	vele	culturen.	Dat	internationale	karakter	is	nu	zichtbaar	als	we	
samen	komen	om	te	vieren,	te	leren	en	te	dienen.	Het	is	belangrijk,	ook	als	dienst	aan	de	
samenleving,	om	die	diversiteit	te	waarderen	als	een	eigen	kwaliteit	van	de	parochie.	Daarnaast	is	
verbondenheid	met	andere	kerken,	godsdiensten	en	levensbeschouwingen	onderdeel	geworden	van	
onze	identiteit.	De	aanwezigheid	van	de	kloosters	in	de	Heilige	Driehoek	geeft	een	eigen	kleur	aan	de	
H.	Catharinaparochie.	Van	oudsher	waren	er	verbindingen	tussen	de	kloosters	en	de	parochianen.	De	
contacten	tussen	parochie	en	kloosters	zijn	de	afgelopen	jaren	gegroeid	en	verdiept.		

De	parochie	is	de	afgelopen	tientallen	jaren	kleiner	geworden.	De	kerken	spelen	in	het	
maatschappelijk	leven	anno	2018	in	Nederland	een	veel	kleinere	rol	dan	voorheen.	Voor	het	eerst	
vindt	minder	dan	de	helft	van	de	Nederlanders,	dat	ze	verbonden	zijn	met	een	kerk	of	
levensbeschouwelijk	genootschap.	Die	krimp	is	nog	niet	geëindigd.	Daarnaast	dienen	zich	nieuwe	
‘zoekers’	aan	die	bij	ons	aankloppen.		

Wat	draagt	ons?	
Het	Evangelie,	de	Blijde	Boodschap	van	Gods	barmhartige	liefde,	draagt	ons.	Dat	Evangelie	komt	tot	
ons	via	de	Bijbel,	zoals	die	wordt	gelezen,	geleerd	en	gevierd	in	de	kerk.	Daarom	is	de	Bijbel	het	
centrale	boek	waarin	we	bezieling,	inspiratie,	uitdaging	en	leiding	vinden.	We	doen	dat	als	deel	van	
de	wereldwijde	Katholieke	Kerk,	in	een	levende	band	met	de	traditie	van	onze	voorgangers	in	geloof.	
We	doen	dat	heel	direct	in	verbondenheid	met	het	bisdom	Breda.	We	zijn	oecumenisch	verbonden	
met	allen	die	hun	geloof	in	Jezus	Christus	en	zijn	Evangelie	belijden	en	met	alle	mensen	die	zoeken	
naar	humaniteit,	waarheid,	gerechtigheid,	vrede	en	saamhorigheid.			

Wat	bindt	ons?	
Geloof	is	iets	persoonlijks.	De	geloofsbelijdenis	begint	met	de	woorden	:	‘Ik	geloof’.	Maar	in	de	Kerk	
is	ons	geloof	steeds	verbonden	met	onze	naasten.	Niet	voor	niets	is	één	van	de	meest	sprekende	
beelden	van	wat	de	Kerk	is:	het	Lichaam	van	Christus.	We	leven	als	leden/ledematen	van	dat	Lichaam	
bijeengehouden	door	Jezus	Christus	als	ons	Hoofd	en	bezield	door	de	heilige	Geest	(1	Kor.	12,	12-30).	
We	ontvangen	het	geloof	van	degenen	die	ons	zijn	voorgegaan	en	hebben	opgevoed.	We	delen	het	
geloof	door	er	samen	van	te	zingen,	het	samen	te	vieren	en	ervan	te	getuigen.	Als	Kerk	en	parochie	
willen	we	het	geloof	gestalte	geven	in	dienstbaarheid	aan	anderen.	De	Kerk	roept	ons	samen	en	
zendt	ons	uit,	met	onze	eigen	gaven	en	talenten,	met	onze	mogelijkheden	en	begrenzingen.		
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De	betrokkenheid	van	parochianen	in	de	H.	Catharinaparochie	vraagt	erom	verbreed	en	verdiept	te	
worden.	Het	is	noodzakelijk	om	activiteiten	die	plaatselijk	worden	georganiseerd	en	uitgevoerd,	te	
presenteren	en	te	beleven	als	activiteiten	van	de	H.	Catharinaparochie	als	geheel.	Waar	dit	gebeurt	
zijn	zij	‘bindmiddel’	van	de	gemeenschap.	

Wat	staat	ons	te	doen?	

Liturgie	en	Gebed	-	geloof	vieren		
Wat	ons	te	doen	staat	is	allereerst	luisteren.	In	de	liturgie	komt	de	gemeenschap	samen	om	te	
luisteren	naar	Gods	Woord,	om	daardoor	onderricht,	gevormd	en	uitgedaagd	te	worden	en	om	de	
vreugde	van	het	geloof,	de	levende	aanwezigheid	van	God	in	de	gemeenschap	te	vieren.	We	vieren	
de	liturgie	als	een	bron	van	bezieling	en	troost,	als	de	meest	eigen	uitdrukking	van	ons	geloof.	De	
liturgie	begeleidt	ons	leven	van	het	begin	tot	het	einde,	op	belangrijke	momenten	van	het	leven,	van	
dag	tot	dag,	van	week	tot	week,	en	op	de	grote	feestdagen	van	de	Kerk.	De	Eucharistie	neemt	daarbij	
een	centrale	plaats	in.	Daarom	is	er	op	zondag	steeds	een	Eucharistieviering	in	de	parochiekerk	(de	
Basiliek)	en	wordt	er,	zo	mogelijk,	in	de	andere	kerken	van	de	parochie	op	zaterdagavond	of	
zondagmorgen	Eucharistie	gevierd.		

De	H.	Catharinaparochie	kent	een	gevarieerd	en	kwalitatief	
hoogstaand	muzikaal	leven.	Het	is	van	belang	om	die	
kwaliteit	te	bevorderen	en	de	muziek	als	levend	bestanddeel	
van	de	liturgie	te	integreren.	Keuze	van	teksten,	
muziekgenres,	de	verhouding	van	koor-	en	samenzang	
moeten	bepaald	worden	door	wat	de	eredienst	vraagt.	
Gezamenlijke	activiteiten	op	muzikaal	gebied	bevorderen	
het	gevoel	van	saamhorigheid	in	de	H.	Catharinaparochie.	

Het	parochieel	Catharinakoor	speelt	hierin	een	voortrekkersrol.	

Waar	die	kwaliteit	in	het	gedrang	komt	door	het	gebrek	aan	voorgangers,	muzikale	ondersteuning,	
beschikbaarheid	van	kosters,	lectoren	en	assistenten,	etc.	zal	gekozen	worden	voor	de	kwaliteit,	ook	
als	dat	betekent	dat	er	minder	vieringen	zullen	zijn.		

Catechese	-	leren	geloven	en	geloof	leren	
Geloof	wordt	gewekt	door	mensen,	door	woorden,	door	ervaringen	en	uiteindelijk	door	Gods	Geest.	
Leren	geloven	is	een	proces	van	vragen	en	vertrouwen,	van	groeien	in	aandacht	en	inzicht.	Het	gezin	
is	het	eerste	milieu	waar	je	leert	geloven,	waar	kinderen	een	gelovige	levenshouding	ontwikkelen.	
Daarnaast	is	er	de	specifieke	inhoud	van	het	christelijk	geloof:	de	kennis	van	de	geloofswoorden	en	
de	uitingen	van	geloof.	De	Kerk	en	de	parochie	kunnen	dit	begeleiden	en	inhoud	geven	door	geloven	
te	verbinden	met	de	Bijbel	en	de	expressie	van	geloof	in	woorden	en	gebaren,	in	de	sacramenten	en	
rituelen,	in	de	dienstbaarheid	aan	de	samenleving.	Het	project	‘Jonge	gezinnen’	(2018-2022)	is	erop	
gericht	verbindingen	te	leggen	tussen	geloof	en	gezinnen,	scholen	en	maatschappelijke	organisaties.	
We	maken	ons	beleid	zichtbaar	door	een	positief	kritische	bijdrage	te	leveren	aan	wat	er	in	de	
samenleving	gebeurt.	
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Het	model	van	catechese	bij	eerste	Heilige	Communie	en	Vormsel	zoals	dat	sinds	2017	is	ontwikkeld	
gaan	we	voortzetten	en	uitbouwen.	De	kern	van	de	catechese	is	de	zondagse	Eucharistieviering	in	
een	kerk	van	de	parochie:	daarin	en	daaromheen	vindt	catechese	plaats	voor	kinderen	en	ouders.	Dit	
model	worden	‘familiecatechese’	genoemd	(populair	afgekort	als	‘famcat’).	Doopcatechese	vraagt	
om	nadere	ontwikkeling.	Ook	hier	is	het	model	van	de	‘famcat’	uitgangspunt.	

De	parochie	zal	ook	een	aanbod	van	
catechese	aan	jongeren	doen.	Twee	
specifieke	groepen	zijn	daarbij	in	het	vizier:	
de	tieners	(12-18	jaar)	en	de	jongvolwassenen	
(18-30	jaar).	De	tienergroep	moet	nog	vorm	
krijgen,	de	jongvolwassenengroep	‘Quo	Vadis’	
functioneert	met	een	stabiele	kern,	maar	
vraagt	om	uitbreiding	en	meer	structuur.	Een	
motor	en	partner	voor	‘Quo	Vadis’	is	het	koor	
Capella	Catharina,	waar	jonge	mensen	actief	
bezig	zijn	met	de	inhoud	van	het	geloof	in	
zang	en	viering.	

De	parochie	zelf	biedt	jaarlijks	een	eenvoudig	
programma	aan	van	catechese	voor	
volwassenen	naast	het	aanbod	aan	ouders	
van	dopelingen,	communicanten	en	
vormelingen.	De	cyclus	‘Verhaal	centraal’	
wordt	uitgebouwd	tot	een	activiteit	van	heel	
de	H.	Catharinaparochie.	Pastorale	
beroepskrachten	en	theologisch	geschoolde	
parochianen	worden	hierbij	ingeschakeld.	De	
parochie	sluit	aan	bij	activiteiten	van	het	
diocesane	Sint	Franciscuscentrum	en	het	
catechetisch	programma	van	de	Raad	van	
Kerken	in	Oosterhout.			

Gemeenschap	-	geloof	bouwt	een	huis	
Gemeenschap	wordt	in	de	parochie	op	allerlei	manieren	en	niveaus	beleefd:	in	huisbezoek,	koren,	
inloopactiviteiten,	klusgroepen,	catechesebijeenkomsten	en	uiteraard	in	de	liturgische	vieringen.	Het	
gaat	erom	de	kwaliteit	van	deze	bijeenkomsten	te	stimuleren	en	het	specifieke	karakter	van	
christelijke	gastvrijheid	in	te	brengen.	Verbondenheid	is	niet	alleen	iets	naar	binnen	toe,	maar	vraagt	
in	een	parochie	ook	steeds	om	aandacht	voor	mensen	buiten	de	eigen	kring.	Waar	mogelijk	
verbinden	we	viering	met	ontmoeting.	Daartoe	zullen	in	of	bij	de	kerken	ook	voorzieningen	
gecreëerd	moeten	worden:	parochiezaal,	pantry,	sanitair,	garderobe	etc..		
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Dienstbaarheid	-	een	gastvrij	huis	
De	diaconale	taak	van	de	parochie	gaat	verder	dan	aandacht	voor	de	kerkgangers	en	de	parochianen	
en	richt	zich	ook	op	mensen	buiten	de	eigen	kring.	Het	Diaconaal	Beraad	is	de	centrale	plek	waar	de	
hulpvragen	binnen	komen	en	worden	beantwoord	met	de	daar	aanwezige	kennis	en	competenties.	

Naast	de	bestaande	inloophuizen	
in	de	verschillende	
parochiekernen	(Verrijzenis,	De	
Vinder,	Oosteind,	Dorst,	pastorie	
Markt)	is	m.n.	De	Vinder	de	plaats	
waar	de	parochie	eigen	vormen	
van	diaconale	activiteiten	
realiseert.	Het	project	‘Jonge	

Gezinnen’	ontwikkelt	eigen	activiteiten	gericht	op	kinderen,	jongeren	en	jonge	gezinnen.	Het	
Diaconaal	Beraad	zoekt	samenwerking	met	andere	maatschappelijke	organisaties.	De	PCI	(Parochiële	
Caritas	Instelling)	is	de	eerste	partner	van	de	parochie	die	materiële	en	financiële	hulp	biedt.	
Beleidsvorming	en	uitvoering	zal	daarom	in	nauw	contact	met	de	PCI	gebeuren.	

Dienstbaarheid	is	niet	alleen	gericht	op	hulpbehoevenden,	maar	ook	op	de	samenleving	in	zijn	
geheel.	Vele	normen	en	waarden	in	onze	samenleving	zijn	gebaseerd		op	het	christelijk	erfgoed.	Als	
parochie	vinden	we	het	belangrijk	dat	deze	stem	niet	verloren	gaat.	Dat	betekent	dat	wij	deelnemen	
aan	het	maatschappelijk	debat	omtrent	morele	en	ethische	kwesties	die	lokaal	of	landelijk	actueel	
zijn.	

Pastoraat	-	een	huis	dat	geborgenheid	biedt		
Het	gelovig	gesprek	van	pastorale	beroepskrachten	en	parochianen	en	van	parochianen	onderling	is	
de	bloedsomloop	van	de	parochie.	Waar	het	geloof	geen	woorden	meer	heeft	en	niet	meer	wordt	
beleefd	en	gevierd,	zal	het	wegkwijnen.	In	pastorale	zorg	zoeken	we	woorden	en	vormen	om	geloof	
en	leven	met	elkaar	te	verbinden.	Vanwege	de	kleine	formatie	staat	m.n.	individueel	pastoraat	onder	
druk.	Vormen	van	groepspastoraat	in	kleine	kring	(gesprekskringen,	gebedsgroepen,	
rouwverwerking,	Bijbelgroepen,	etc.)	zijn	nodig	om	het	pastoraat	doorgang	te	laten	vinden.	De	
kloosters	van	de	Heilige	Driehoek	bieden	hierin	vanouds	een	welkome	aanvulling	op	het	pastoraat	in	
de	parochie.	
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Wat	hebben	we	nodig?	
We	hebben	allereerst	mensen	nodig:	pastorale	beroepskrachten,	pastorale	vrijwilligers,	bestuurders,	
spelers	en	zangers,	mensen	die	rekenen	en	schrijven,	die	timmeren	en	poetsen,	die	snoeien	en	
versieren,	die	koffiezetten	en	afwassen,	etc.	etc.	Mensen	zijn	nooit	middelen.	Er	is	in	de	kerk	altijd	
werk.	Dat	werk	heeft	een	duidelijk	doel:	de	opbouw	van	de	geloofsgemeenschap.	Dat	werk	heeft	een	
fundament:	de	overtuiging	dat	God	ons	allen	draagt	en	ons	bijeenbrengt	als	mensen	die	elkaar	van	
dienst	zijn.	Daarnaast	zijn	er	concrete	middelen	nodig:	een	organisatie,	gebouwen	en	financiën.	

Pastorale	beroepskrachten	
De	huidige	pastorale	formatie	van	2,5	fte	is	klein	in	
verhouding	met	andere	parochies	in	ons	bisdom;	
klein	voor	het	aantal	parochianen,	het	aantal	
parochiekernen	en	kerken,	klein	ook	voor	de	
pastorale	vragen	en	het	aanbod	van	pastorale	
activiteiten.	De	parochie	is	blij	met	vrijwilligers	en	
emeriti	die	zich	naar	vermogen	inzetten	in	de	
ondersteuning	van	de	pastorale	activiteiten,	met	
name	in	de	weekendvieringen	en	bij	uitvaarten.	
Hun	aantal	en	inzetbaarheid	neemt	af	vanwege	
leeftijd	en	anderszins.	‘Wat	we	samen	kúnnen	
doen,	gáán	we	samen	doen’	moet	uitgangspunt	zijn	van	de	parochie,	maar	ook	een	grote	
fusieparochie	is	beperkt	in	haar	mogelijkheden.	Daarom	wordt	er	in	onze	regio	(Oosterhout,	Dongen-
Rijen,	Made,	Raamsdonksveer)	gewerkt	aan	interparochiële	samenwerking	met	name	op	gebied	van	
catechese	en	diaconie.	Dat	is	trouwens	niet	nieuw,	denk	aan	de	vroegere	Pastorale	Scholen	en	het	
Ziekentriduüm	in	Dongen.	

Bestuur	
Gezien	de	vele	en	gecompliceerde	bestuurstaken	in	de	parochie	is	verbreding	van	het	
Parochiebestuur	noodzakelijk.	Momenteel	zijn	er	de	volgende	vacatures:	vicevoorzitter,	
portefeuillehouders	voor	vrijwilligersbeleid,	personeel,	communicatie.	Aandachtspunt	is	ook	de	
versterking	van	het	contact	tussen	het	Parochiebestuur	en	de	Parochiekerncommissies.		

Vrijwilligers	
Vrijwilligers	vinden	we	op	alle	plekken	van	de	parochie,	in	allerlei	activiteiten.	Ze	houden	het	hele	
organisme	van	de	H.	Catharinaparochie	gaande.	Vrijwilligerswerk	levert	voldoening	en	vriendschap	
op.	De	inzet	als	vrijwilliger	is	voor	vele	parochianen	de	manier	om	hun	gelovig	leven	gestalte	te	
geven.	De	parochie	is	bijna	uitsluitend	een	vrijwilligersorganisatie.	Dat	vraagt	ook	om	beleid	en	
sturing,	het	regelen	van	taken,	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden,	bestuurlijk	en	inhoudelijk.	
Een	organogram	van	werkgroepen	en	vrijwilligers	is	daarvoor	een	goed	middel:	daarop	is	te	lezen	wie	
aanstuurt,	wie	verantwoordelijk	is,	wie	uitvoert	en	waar	je	moet	zijn	als	het	niet	goed	loopt	(zie	
bijlage	organisatieschema).	Het	is	noodzakelijk	dat	een	bestuurslid	met	de	vrijwilligersportefeuille	
wordt	belast.	Ook	zal	er	gezocht	moeten	worden	naar	meer	en	jongere	dragende	vrijwilligers	om	de	
activiteiten	binnen	onze	geloofsgemeenschappen	en	kerkgebouwen	te	kunnen	behouden.	
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Financiën	
Gezonde	financiën	zijn	voorwaarde	voor	een	verantwoord	beleid	voor	pastoraat,	personeel	en	
gebouwen.	Transparantie	van	bezittingen	en	gelden	in	de	parochie	is	voorwaarde	voor	het	werk	van	
de	penningmeester.	De	laatste	jaren	zijn	stappen	gemaakt	om	de	financiële	en	ledenadministratie	te	

centraliseren.	Grote	tekorten	in	de	
exploitatie	zijn	daarmee	voorkomen	(zie	
bijlage:	financiën	en	parochiestatistiek).	
Deze	beweging	zal	gecontinueerd	worden	
opdat	er	een	degelijk	financieel	beleid	
gevoerd	kan	worden	en	de	administratie	
actueel	is.	Uitgangspunt	van	financieel	
beleid	is	het	normatief	begroten	zoals	het	
bisdom	in	zijn	rol	van	toezichthouder	dat	
van	ons	vraagt.	Een	parochiële	financiële	
commissie	is	nodig	om	de	penningmeester	
in	zijn	taak	te	ondersteunen.	

Communicatie	
Interne	en	externe	communicatie	is	belangrijk	in	een	parochie	
om	ruis	te	voorkomen	en	om	het	gemeenschapsgevoel	te	
bevorderen.	Deze	communicatie	door	middel	van	het	
parochieblad,	de	website,	kanselberichten,	nieuwsbrief,	
contacten	met	de	plaatselijke	en	regionale	pers,	etc.	geschiedt	
onder	verantwoordelijkheid	van	het	pastoraal	team	en	het	
Parochiebestuur.	De	H.	Catharinaparochie	streeft	ernaar	het	
contact	met	de	gemeente	te	verbeteren.	Daartoe	is	er	een	
halfjaarlijks	overleg	met	de	burgemeester	en	ambtenaren	van	Oosterhout.	Een	geformuleerd	
communicatieplan	is	nodig	om	doel	en	middelen	van	communicatie	richting	te	geven	en	uit	te	
voeren.	Een	bestuurslid	van	de	H.	Catharinaparochie	wordt	aangewezen	als	portefeuillehouder	
communicatie.		

Gebouwen	
De	H.	Catharinaparochie	is	eigenaar	van	meerdere	monumentale	gebouwen.	De	meeste	daarvan	
hebben	een	grote	culturele	waarde,	maar	zijn	niet	praktisch	voor	het	huidige	gebruik	en	kostbaar	in	
onderhoud.	Gezien	de	krimp	van	het	aantal	parochianen	en	de	financiële	middelen	wordt	gekeken	
naar	afstoten	en/of	herbestemmen	van	de	kerkgebouwen.	De	Mariakerk	is	reeds	verkocht,	de	
Antoniuskerk	en	de	Corneliuskerk	wachten	op	herbestemming.	De	inzet	van	de	overige	gebouwen	
van	de	Catharinaparochie	wordt	afgestemd	op	het	parochieplan.	De	beschikbare	financiële	middelen	
die	inzetbaar	zijn	voor	de	gebouwen	zijn	bepalend.	Aan	de	gebouwen	wordt,	volgens	planning,	
onderhoud	gepleegd.	Uitgangspunt	is	dat	de	kerken	wind-	en	waterdicht	gehouden	worden.	De	
overige	gebouwen	zoals	pastorie	en	ontmoetingsruimten	in	de	kernen	worden	met	minimale	
middelen	onderhouden,	zodat	deze	gebouwen	een	veilige	en	aangename	omgeving	blijft	voor	
ontmoeting.	De	monumentale	gebouwen	worden	onderhouden	voor	zover	dit	noodzakelijk	is	vanuit	
historisch	perspectief.	
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Binnen	het	Parochiebestuur	is	een	portefeuillehouder	‘gebouwen’	aangewezen.	Deze	wordt	
ondersteund	door	een	stuurgroep	‘gebouwen’.	Deze	stuurgroep	onderhoudt	contact	met	de	
parochiekerncommissie	(PKC)	van	de	diverse	kernen.	Per	PKC	is	een	contactpersoon	voor	de	
gebouwen	aangesteld.	Vanuit	bovenstaand	beleidsplan	komt	het	Parochiebestuur	van	de	H.	
Catharinaparochie	tot	het	volgende	beleid	voor	de	gebouwen	die	nu	in	gebruik	zijn.	

De	Basiliek	Sint	Jan	(1495)	is	de	parochiekerk	van	de	Heilige	
Catharinaparochie.	Het	is	als	Rijksmonument	een	gebouw	van	grote	
architectonische,	religieuze	en	culturele	waarde.	Als	één	van	de	drie	
Basilieken	in	het	bisdom	Breda	heeft	deze	kerk	betekenis	voor	het	hele	
bisdom.	Er	zijn	musici,	koren	en	vrijwilligers,	actief	die	de	liturgie	kwalitatief	
hoogstaand	verzorgen.	Er	is	een	diverse	gemeenschap	van	parochianen	en	
mensen	van	elders	die	de	kerkdiensten	bezoeken	en	er	als	vrijwilliger	
meewerken.	Bespeling	van	de	orgels	wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door	de	
Stichting	Ludens.	De	Basiliek	wordt	goed	onderhouden	en	in	de	komende	
jaren	wordt	er	groot	onderhoud	gepleegd	in	kader	van	BRIM.	Om	de	Basiliek	
gebruiksvriendelijker	te	maken	is	een	toiletgroep	en	een	koffiecounter	met	
ontmoetingsruimte	in	de	basiliek	en	opslagruimte	noodzakelijk.

De	pastorie	Markt	17	(1859)	is	een	groot	monumentaal	pand	(Rijksmonument),	waarin	zich	het	
secretariaat	van	de	parochie	en	van	de	Basiliek,	werkkamers	van	de	pastorale	beroepskrachten,	
vergaderruimtes	en	oefenruimtes	bevinden.	De	pastorie	functioneert	ook	als	pied-à-terre	voor	de	
pastoor.	Het	pand	is	duur	in	onderhoud,	is	niet	efficiënt,	oncomfortabel	voor	ontmoeting,	in	te	
werken	of	te	wonen.	Het	Parochiebestuur	zet	in	op	behoud	van	de	pastorie	als	pastoraal	centrum	en	
onderzoekt	de	mogelijkheden	om	inkomsten	te	genereren	uit	exploitatie.		

De	Verrijzeniskerk	(2006)	aan	de	Vondellaan	is	een	modern,	flexibel,	
onderhoudsvriendelijk	gebouw,	goedkoop	in	exploitatie,	ook	op	
langere	termijn.	Het	wordt	intensief	door	parochianen	en	anderen	
gebruikt	en	biedt	mogelijkheden	voor	vele	parochieactiviteiten	–	
liturgisch,	catechetisch,	diaconaal,	administratief,	muzikaal	-	en	voor	
verhuur	aan	derden.	De	Catharinaparochie	wil	dit	de	komende	periode	
behouden	als	een	belangrijk	parochieel	centrum,	waarbij	de	
nevenruimten	vaker	zullen	worden	ingezet	voor	parochiële	
activiteiten.	Er	wordt,	volgens	
planning,	noodzakelijk	klein	
onderhoud	uitgevoerd.	

	

De	H.	Johannes	de	Doperkerk	(1852)	van	Oosteind	is	een	
Rijksmonument	en	verkeert	in	een	goede	staat	van	onderhoud.	De	
kerk	is	te	groot	voor	het	huidige	gebruik.	Voor	gebruik	in	de	
weekends	volstaat	een	gedeelte	(priesterkoor	met	transept	en	
sacristie).	Gezocht	wordt	naar	mogelijkheden	de	kerk	te	
herbestemmen.		
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De	pastorie	van	Oosteind	(1852)	wordt	voor	de	helft	door	de	parochie	gebruikt	als	vergader-	en	
ontmoetingsruimte.	Twee	dagen	per	week	is	er		een	diaconale	inloop.	Dit	project	krijgt	subsidie	van	
de	gemeente.	De	andere	helft	wordt	verhuurd.	De	pastorie	is	in	slechte	staat.	Voortbouwend	op	een	
initiatief	van	de	parochiekern	in	2015	(“toekomst	kerk	en	pastorie”),	werd	in	2018	in	het	dorp,	in	
samenwerking	met	Vereniging	Belangen	Oosteind,		de	werkgroep	Dorpshart	opgericht.	Inzet	van	
deze	werkgroep	is	de	ontwikkeling	van	een	nieuwe	dorpskern,	met	aandacht	voor	kerkelijke	
activiteiten,	maatschappelijke	functies	en	zorg.	Kerkgebouw,	pastorie	en	de	pastorietuin	zijn	
onderdeel	van	de	plannen.	De	verkoop	van	de	kerk,	de	pastorie	en	de	tuin	is	bespreekbaar,	zodat	de	
inloop	zich	kan	verzelfstandigen	en	zich	verder	kan	ontplooien	in	het	kader	van	de	plannen	van	het	
nieuwe	Dorpshart.	

De	St.	Marcoenkerk	(1911)	in	Dorst	is	eveneens	een	monumentaal	
gebouw.	De	kerk	wordt	wind-	en	waterdicht	gehouden.	Verder	wordt	
er	geen	onderhoud	gepleegd.		

De	pastorie	van	Dorst	(1950)	wordt	de	komende	periode	behouden.	
Noodzakelijk	onderhoud	wordt	gepleegd.	De	bovenverdieping	van	de	
pastorie	wordt	verhuurd.	De	ruimtes	op	de	begane	grond	worden	als	
ontmoetingsruimte	gebruikt.	Een	verhuur	van	een	gedeelte	van	de	
begane	grond	is	mogelijk	en	er	wordt	onderzoek	gedaan	naar	een	
toekomstige	herbestemming	van	kerkgebouw	en	pastorie.	

	

De	St.	Corneliuskerk	(1878)	in	Den	Hout	staat	wederom	in	de	verkoop.	
Gesprekken	met	de	Stichting	Corneliuskerk	over	overname	van	de	kerk	
zijn	gestopt.	Begin	2019	wordt	een	‘bid	book’	samengesteld	en	worden	
geïnteresseerden	uitgenodigd	om	hiervoor	in	te	schrijven.	Het	dorpshuis	
Den	Brink	in	Den	Hout	wordt	door	de	parochiekern	gebruikt	voor	
vieringen.	De	Catharinaparochie	heeft	hier	een	gebruiksrecht	en	is	geen	
eigenaar.	

	

	

	

De	St.	Antoniuskerk	(1908)	is	onderwerp	van	onderhandeling	tussen	het	
Parochiebestuur	en	een	projectontwikkelaar.	Er	wordt	aan	deze	kerk	geen	
onderhoud	meer	gepleegd	
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De	Vinder	(1993)	is	een	ontmoetingsplaats	naast	de	
Antoniuskerk,	dat	dagelijks	in	bedrijf	is	als	diaconaal	
centrum	van	de	H.	Catharinaparochie.	Op	weekdagen	
worden	er	eenvoudige	diensten	gehouden.	Aan	De	Vinder	
wordt	noodzakelijk	en	minimaal	onderhoud	gepleegd.	Groot	
onderhoud,	zoals	buitenschilderwerk	en	dakbedekking	
verdient	wel	aandacht.	
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Bijlage	A	:	Organisatieschema’s		

	

	

Parochie	
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	Parochiekern	commissie	
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Bijlage	B	:	Financiën	en	parochiestatistiek	

	
	 			 2018	 2017	

Lasten	 		 		

Personeel	 €	155.446	 €	128.160	

Onroerend	goed	 €	84.624	 €	113.096	

Bisdom,	vicariaat	e.d.	 €	54.841	 €	61.007	

Programma	 €	27.317	 €	22.088	

Beheer	 €	27.919	 €	21.353	

totaal	lasten	 €	350.147	 €	345.704	

		 		 		

Baten	 		 		

Bijdragen	parochianen	 €	242.214	 €	267.082	

Uit	bezittingen	 €	76.357	 €	77.392	

Overige	inkomsten	 €	33.287	 €	36.927	

totaal	baten	 €	351.858	 €	381.401	

		 		 		

resultaat	 €	1.711	 €	35.697	

		 		 		

Parochianen	 	27.081	 	25.902	

Huishoudens	 	16.334	 	15.432	

Betalende	huishoudens	 	1.392	 	1.593	

Vrijwilligers	 594	 625	

Koorleden	(incl.	jeugdkoren)	 186	 160	

Dopen	 	47	 47	

Communicanten	 	35	 27	

Vormelingen	 	8	 16	

Huwelijken	 	7	 4	

Uitvaarten	 	62	 80	

	


