
Verslag parochievergadering 13 november 2022 
 

Er zijn 25 parochianen fysiek aanwezig, 3 parochianen volgen de 

vergadering via de livestream.  

Sinds 1-11-2022 is broeder Kornelius-Maria officieel pastoor van onze parochie. Broeder Ignatius 

Maria is nu parochie-vicaris. Broeder Kornelius-Maria zal op 8 december tijdens de Eucharistieviering 

om 19.00 uur geïnstalleerd worden als pastoor.   

1. Broeder Ignatius Maria opent de vergadering met gebed.  

 

2. Terugblik op het afgelopen jaar door broeder Ignatius Maria. Hij geeft aan dat dit jaar voor 

hem vooral in het teken heeft gestaan van overdracht van zijn pastoorschap.  

Daarnaast zijn er meerdere thema’s die eruit springen:  

- Nieuwe Evangelisatie is een speerpunt van de parochie. We zijn met 8 parochianen bij de 

conferentie in Breda geweest, dat was mooi voor onze parochie. 

- Onze parochie heeft deel genomen aan het Synodale proces van de Paus. Goed om te 

merken dat iedereen op zijn plek z’n verantwoordelijkheid neemt en dat uitdraagt.  

- Het afgelopen jaar is ook nog een door Corona getekend jaar geweest.  

- We hebben nieuwe katholieken en nieuwe parochianen mogen verwelkomen.   

- Het tienerwerk is van de grond gekomen nadat dit meerdere malen is geprobeerd. We zijn 

hier positief over gestemd. Ook de Thomasclub groeit door.  

- Het carillon heeft veel gedaan met de parochie en de buurt. Er is geld opgehaald, en ook de 

mensen uit de wijk hierbij waren betrokken, het is een gezamenlijk iets geworden.  

 

3. Cees Hogenelst licht de situatie van de gebouwen toe.  

- Er is afgelopen jaar o.a. gewerkt aan doormelding van het inbraak- en brandalarm. Dit is nu 

gedigitaliseerd.  

- Op dit moment zijn ze bezig met herstelwerkzaamheden aan de toren en de restauratie van 

het carillon. De speeltafel is gedemonteerd en onderdelen zijn vervangen. De klokkenmaker 

gaat 32 klokken demonteren en een verdieping lager slaan. Daarna kan het metselwerk en 

staalwerk onder handen worden genomen.  

- De verwarming staat deze winter standaard op 12 graden om de energiekosten enigszins 

behapbaar te houden. Het is afwachten hoe dit gaat uitpakken. Voorheen stond de 

verwarming op 16 graden.  

- Er wordt voorbereid voor volgend jaar: het schilderwerk van de pastorie en het klooster, met 

eventuele vervanging van de beglazing, staat op de planning.  

- Het plan van de nieuwe gebouwen die tegenover de kerk gaan komen staat op de website 

van de gemeente. Over de inrichting van het park volgt nog een inspraakmoment, dit is nog 

niet definitief.  

Er zijn enkele vragen:  

- Vraag van Gerda Verwer: zijn er mogelijkheden m.b.t. energie uitgezocht? Het bestuur wordt 

daarover geïnformeerd door het bisdom.  



- Vraag van André Goes: De glas-in-loodramen zijn nog niet gedaan, wordt daaraan gedacht? 

Er is helaas geen geld voor, subsidie vanuit de gemeente hiervoor is wegbezuinigd en 

daardoor zijn er nog minder financiële mogelijkheden.  

- Vraag van Sonja Roskamp: Gaat de klok weer verlicht worden? Dat kan nog even gaan duren, 

er is met de werkzaamheden met de bekabeling iets niet goed gegaan.  

 

4. Bert Buirma bespreekt de financiële situatie en de begroting 

Wat betreft de kosten, zijn de belangrijkste uitgangspunten voor 2023:   

- Meer onderhoudskosten i.v.m. stijgende energieprijzen, van 19.000euro naar 43.000euro.  

- Overige kosten in lijn met 2021 

- Afdrachten bisdom gerelateerd aan opbrengst 2021 

- Er worden kosten gereserveerd voor een jongerenwerker (terug te zien in personeelskosten) 

en kinderkoor, net als afgelopen jaar 

 

 

Opbrengsten begroot voor 2022 en 2023: 

- Kerkbalans conform trend afgelopen jaren. 

- Wij willen extra giften werven met specifieke acties. 

- Verhuur Majella Centrum is belangrijk voor ons. In de corona jaren minder verdiend, voor 

2022 verwachten we de volledig begroting te ontvangen.  

Ontwikkeling Kerkbalans: 

- 2021 stijging aantal deelnemers 

Vanaf de Advent zal er tijdens de viering weer worden gecollecteerd. Dit is ook passend in de liturgie. 

En voor oudere parochianen kan het helpend zijn. Iedereen kan blijven overmaken of de pinpaal 

achterin de kerk gebruiken. We vragen de vrijwilligers om met de mandjes rond te gaan. Ook de 

collectebonnen kunnen ook gebruikt worden.  

Er zijn enkele vragen en opmerkingen: 

BEGROTING BEGROTING RESULTAAT

2023 2022 2021

LASTEN €. €. €.

Kosten onroerend goed 85.843        96.978        75.882        

Persosneelskosten 101.589      91.363        89.745        

Kosten eredienst 22.100        25.600        27.269        

Kosten pastoraat 4.150          4.150          3.628          

Verplichte en vrijwillige bijdragen 43.000        47.500        45.340        

Beheerskosten 17.250        14.600        17.141        

Totaal lasten 273.932      280.191      259.005      



- Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van zonnepanelen. Er is te weinig ruimte op het dak 

om zonnepanelen te leasen.  

- De Cartesius driehoek wordt onderdeel van onze parochie. We hopen daardoor op meer 

parochianen.  

- De mededelingen zijn achterin de kerk slecht te horen. Er zijn meer problemen met het 

geluid, dit wordt onderzocht. De mededelingen staan ook op de website en worden 

uitgedeeld.  

Pauze  

5. Raymond Hoogeveen stelt zich voor.  

Raymond Hoogeveen is bestuurslid sinds 1 juni 2022. Hij heeft de portefeuille techniek onder zich. Hij 

woont met zijn vrouw en 3 kinderen in Bodegraven. Hij is docent geschiedenis en maatschappijleer.  

 

6. Broeder Kornelius-Maria kijkt vooruit naar komend jaar 

- Het proces van Parochievernieuwing, en het synodale proces gaan verder. Hoe kunnen we 

een kerk zijn, die niet alleen maar onderhoud doet, maar hoe kunnen we missionair worden?  

- Hij zal  wekelijks een inloopspreekuur hebben, voor ieder die hem wat wil vragen. 

Donderdagmiddag van 14u – 16.30u. Hij is dan in het souterrain aanwezig, iedereen kan 

langs komen.  

- Menora: na overleg met Mgr. Woorts, het bestuur, pastoraatsgroep en de broeders, is het 

besluit genomen om de menora op het priesterkoor terug te plaatsen. Deze is in het 

verleden geschonken door Mgr. Mensink en stond ook op het priesterkoor. Met Advent 

wordt hij daar geplaatst en met Kerst zullen de kaarsen worden aangestoken. De menora 

heeft een liturgische en historische betekenis. De menora was iets wat het Heilige der 

Heiligste heeft verlicht, daarom wordt deze bij het tabernakel geplaatst.  

Vraag: wat mag en hoort er op het priesterkoor te staan? Daar is geen richtlijn voor, 

afhankelijk van hoe het Kerkgebouw ook gebruikt wordt.  

- Van 29 april t/m 6 mei is er een Lourdesbedevaart vanuit het bisdom Utrecht. Graag sluiten 

we parochie hierbij aan. We zoeken iemand die dat zou willen organiseren.  

- Er zal komend jaar meer aandacht zijn voor doop- en huwelijksvoorbereiding vanuit de 

parochie.  

- Een uitdaging voor de parochie is om meer openheid te tonen, en gastvrij en uitnodigend te 

zijn als kerk. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar er blijkt echt nog ruimte te zijn voor groei.  

- Er gaat in december een nieuw initiatief van start, ‘Kom en Zie’ avonden. Stephie The licht dit 

toe: Deze avonden hebben een missionaire insteek. De H. Mis kan voor mensen een hoge 

drempel zijn, hopen hiermee meer mensen te bereiken.  

De kerk is open v.a. 19.45uur. Er is eerst ontvangst bij de broeders waarna er in de kerk 

lofprijzing zal zijn. Er is een korte lezing, getuigenis en daarna aanbidding. Na afloop is er 

gelegenheid om in het souterrain na te praten. Er zijn meerdere muzikanten die deze 

avonden muzikaal ondersteunen. Het is fijn als er parochianen zijn, zodat mensen zien dat de 

kerk leeft en zich welkom voelen. Het is elke 3e donderdagavond van de maand. Het is nog in 

ontwikkeling en er is potentie tot groei. Het is voor alle leeftijden.  

- Parochie draait al jaren op vrijwilligers. Het is niet altijd vanzelfsprekend of automatisch dat 

het zo door gaat. We zijn nu aan het kijken hoe dat een kenmerk van onze parochie kan 

blijven. We moeten oog en aandacht hebben voor talenten van iedereen.    

 



7. Broeder John Mary Jesus geeft een toelicht op de situatie van de broeders  

- Er zijn nu 4 broeders in Utrecht. Dat is geen ruime bezetting. Br JMJ en br KM zijn de meest 

vaste krachten, br L en br IM helpen waar ze kunnen. Br. Elias komt 5 dagen per maand, hij 

blijft in Oisterwijk om katholieke televisie te ontwikkelen. Hij bezoekt mensen, en viert de 

missen.  

- Br RM is afwezig, hij zit in Limburg en is zoekende waar hij heen wil in het leven.  

- Afgelopen oktober waren br JMJ en br IM 2 weken afwezig voor generaal kapittel, ook in mei 

is dit het geval.  

- Informatie m.b.t. huisvesting van de studenten: Een 30 tal jongeren hebben tegenover de 

kerk gewoond. De broeders hebben de afgelopen jaren Mitros beter leren kennen en Mitros 

heeft de gemeenschap leren kennen. Ze hebben ervaren dat dit een jongerengemeenschap is 

die veel toevoegt aan de wijk. Ze willen graag deze jongeren een plek geven in een andere 

wijk, ook om daar hun bijdrage te geven. Daarom is er permanente behuizing aangeboden 

voor 45 jongeren in het Spinoza Plantsoen. De studenten en jongeren zijn een mooie missie 

in Utrecht, de parochie ziet ze niet altijd maar het draagt vrucht. Ze voelen zich thuis en 

komen graag bij elkaar.  

- Op zondagmiddag is er altijd een Engelse mis, ook deze gemeenschap is groeiende. Ze 

beginnen een tienergroep en 1e communievoorbereiding. Er wordt over nagedacht of/hoe 

we Kerst en Pasen met elkaar kunnen vieren.  

 


