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Inkomsten en uitgaven van de parochies in het bisdom 
Breda 

Op 18 april 2018 zijn de landelijke cijfers van de inkomsten en uitgaven van 

parochies bekendgemaakt. Daarbij is speciale aandacht voor de inkomsten uit 
de actie Kerkbalans. 

De cijfers zijn uitgesplitst per bisdom en voorzien van een vergelijking met het 
voorgaande jaar. In het Bisdom Breda is er een daling bij parochies van de 
inkomsten en de uitgaven. 

Voor parochies in het Bisdom Breda geldt: 

▪ De totale inkomsten van parochies bedragen in 2016 bijna € 11,2 miljoen 
(2015: bijna 12,1 miljoen) 

▪ De inkomsten bestaan voor 62% uit ‘levend geld’. Dit zijn de bijdragen 
Kerkbalans (37%), collecten (14%), vergoedingen voor kerkelijke diensten 
(10%). De overige 38% inkomsten zijn uit bezittingen en beleggingen. 

▪ De totale uitgaven van parochies bedragen in 2016 bijna € 12,3 miljoen (2015: 
13,1 miljoen) 

▪ De opbrengst uit de actie Kerkbalans is in het Bisdom Breda het afgelopen 
jaar licht gedaald, van iets meer dan 4,3 miljoen in 2015 naar 4,2 miljoen in 
2016. 

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies. 

▪ Download de nieuwe cijfers 2016 
▪ Download voor de vergelijking de cijfers 2015 

 
Bron: Bisdom Breda 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-18_Inkomsten_uitgaven_parochies_RKK_2016.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/04/2017-05-14_Inkomsten_uitgaven_parochies_RKK_2015.pdf


Bisschop Liesen schrijft pastorale brief over 
kerkgebouwen 

,,Parochies zijn trots op hun kerkgebouwen, en dat zijn ze met recht en met 

reden. Voor de parochiebesturen zijn de kerkgebouwen echter niet alleen een 
lust: ze geven ook zorgen.” 
 
Dit schrijft bisschop Liesen in een pastorale brief over de kerkgebouwen aan de 
pastoors, parochiebesturen en leden van pastorale teams in het Bisdom Breda. De 
bisschop schrijft de brief, omdat steeds vaker de vraag klinkt naar gebruiksmogelijk-
heden voor kerkgebouwen in en door de parochie. 
 
Het onderhoud van de gebouwen gaat de mogelijkheden van een parochiebestuur 
vaak te boven, en in meerdere parochies zijn de kerkgebouwen groter (in omvang en 
getal) dan nodig is voor de dagelijkse en wekelijkse pastorale behoefte. Parochies 
werken daarom met een gebouwenplan, als een van de onderdelen van een 
parochieplan. Met het oog op de toekomst denken ze na over de materiële en de 
immateriële aspecten van de kerkgebouwen. 
 
De bisschop geeft in zijn brief aan waarom een kerkgebouw een bijzonder gebouw 
is. Door de kerkwijding is het een ‘huis van God’ (‘domus Dei’). Bij de wijding van de 
kerk worden twaalf kruisjes in de muren van de kerk gezalfd. Dat gebeurt met 
hetzelfde heilige Chrisma als waarmee vormelingen sacramenteel gevormd worden. 
Mgr. Liesen: ,,De muren van een katholieke kerk omsluiten zo een gewijde ruimte die 
bestemd is voor de ontmoeting van God en mensen in de eredienst. […] De gewijde 
kerkruimte is de plaats waar mensen, gesterkt door Woord en Sacrament, gezonden 
worden om hun taken in Kerk en wereld te hernemen.’’ 
 
In zijn brief schrijft de bisschop over: 
1) het gebruik van kerken voor de eredienst 
2) niet-liturgisch gebruik van kerken 
3) de omgang met kerken die voor de eredienst gesloten zijn. 
 
Onderscheid 
Waar het gaat om het gebruik voor de eredienst wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een ‘Parochiekerk’, een ‘Kerk’ en een ‘Kapel. Daarnaast wordt ook de 
‘Devotiekapel’ genoemd. De parochiekerk is het kerkgebouw waar de liturgie van de 
Kerk in haar volheid wordt gevierd, met op een vast tijdstip op zondag de viering van 
de eucharistie, en met een eucharistieviering op de kerkelijke (hoog)feesten. De 
bisschop vraagt aan de pastoors om met hun pastorale teams en de 
parochiebesturen in hun parochies één kerk aan te wijzen die als ‘Parochiekerk’ 
geldt. Andere kerken, die de parochie (nog) wil behouden als gebouwen voor de 
eredienst, kunnen een ‘kerk’ of ‘kapel’ worden. De meeste parochies hebben 
inmiddels, in overleg met het bisdom, een van hun kerkgebouwen als ‘Parochiekerk’ 
aangewezen. De parochies die dat nog niet gedaan hebben, worden gevraagd om 
de bisschop daarover een voorstel te doen. 
 
Waar het gaat om niet-liturgisch gebruik, schrijft de bisschop dat de gewijde ruimte 
alleen voor de eredienst is bestemd. Door herinrichting van het kerkgebouw kan 
echter de gewijde ruimte worden verkleind. Het profane deel kan vervolgens worden 
gebruikt voor pastorale en sociale activiteiten die catechetisch, evangeliserend, 
diaconaal of kerkopbouwend van aard zijn. 
 
 



Ook kerken die voor de eredienst zijn gesloten vragen om een zorgvuldige omgang. 
Een kerk wordt voor de eredienst gesloten, wanneer er geen liturgie meer wordt 
gevierd in de kerk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de pastoor, die de keuze 
daartoe maakt in samenspraak met het parochiebestuur en het pastoraal team, en 
met instemming van de bisschop. De kerk blijft gewijde ruimte. Pas wanneer de 
gesloten kerk een andere bestemming krijgt, wordt de kerk door de bisschop aan de 
eredienst onttrokken. 
 
Het proces van het maken van de juiste keuzes is complex en vraagt veel expertise. 
Om parochiebesturen te helpen bij het opstellen van een gebouwenplan heeft het 
bisdom al eerder, in 2013, een speciale Analecta uitgegeven. Deze is nog steeds 
een goed hulpmiddel voor besturen om een gebouwenplan op te stellen. De brief 
verwijst verder naar enkele andere documenten die (deels) op internet beschikbaar 
zijn. 
 
▪ Download de pastorale brief van Mgr. Liesen: ‘De zorgvuldige omgang met 

onze kerkgebouwen’ 
Andere documenten, (deels) op internet beschikbaar: 

▪ Speciale Analecta 2013, Gebouwenbeleid en gebouwenplan, Bisdom van 
Breda 2013 

▪ Beleidskatern Kerkgebouwen, Bisdom van Breda, 2009 
▪ Kerk, Eucharistie en Priesterschap, Bisschoppelijke brief van de Nederlandse 

bisschoppen, 2008 

 
Of download vanaf: www.rkwalcheren.nl 

 
Bron: Bisdom Breda; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

 
Overleden 

Maria Maas op 13 april 2018 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij het parochiesecretariaat 

bekend zijn. 

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-09_018-22-2018_Pastorale_brief_over_de_kerkgebouwen.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-09_018-22-2018_Pastorale_brief_over_de_kerkgebouwen.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF%20Files/2013-10-01%20ANALECTA%20SPECIAL%202013%20A5-formaat.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF%20Files/2013-10-01%20ANALECTA%20SPECIAL%202013%20A5-formaat.pdf
http://www.bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/bsidommagazines/Magazine%202009-3%20BeleidskaternKerkgebouwen.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/04/2008_rkkerk_kerk_eucharistie_en_priesterschap.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/04/2008_rkkerk_kerk_eucharistie_en_priesterschap.pdf
http://www.rkwalcheren.nl/


Opbrengst Caritascollecte Vlissingen 

De Caritascollecte op zondag 8 april in de Onze Lieve Vrouwekerk  in 

Vlissingen heeft € 155,80 opgebracht. In Zorgcentrum Ter Reede werd op 
zaterdag 7 april € 67,25 opgehaald. 
 
De opbrengst is bestemd voor de eigen kas en wij zijn uiteraard erg blij met de 
opgehaalde bedragen. 
 
 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 

 

 
Vesperdienst 4 mei Nieuwe Kerk Middelburg 
 

Voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei a.s. wordt in de Nieuwe Kerk in 

Middelburg om 19.00 uur een vesperdienst gehouden, georganiseerd door de 
Raad van Kerken Middelburg. 
 
Voorganger is ds. Jan Nauta en het orgel wordt bespeeld door Margreeth de Jong. Na 
de dienst gaan de aanwezigen via de Wandelkerk en Kloostergang naar het Abdijplein, 
waar om 19.40 uur de  herdenkingsplechtigheden beginnen. 
 



 

Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien 

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe 

Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door 
de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch 
administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van 
het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte 
mee aan de opstelling van de tekst. 

De bisschoppen hebben deze Gedragscode Pastoraat ook aangeboden aan de KNR, in 
het vertrouwen dat de hogere oversten deze tekst ook geldig zullen verklaren voor de 
religieuze instituten en de sociëteiten van apostolisch leven. 

De eerste editie van de Gedragscode Pastoraat werd per 1 juli 2014 door de diocesane 
bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen van kracht verklaard en door de 
KNR voorgelegd aan de oversten om geldig te verklaren binnen hun orde of 
congregatie. Bij de invoering was bepaald dat de Gedragscode Pastoraat vooralsnog 
een tijdelijke geldingsduur had die bedoeld was om ervaring met de Gedragscode 
Pastoraat op te doen. 

Sinds 2014 is in de kerkgemeenschap ervaring opgedaan met de Gedragscode 
Pastoraat en is de werking van de Gedragscode Pastoraat geëvalueerd, met name door 
de pastorale teams in de bisdommen en door religieuzen binnen de KNR. De resultaten 
van de evaluatie zijn verwerkt in de Gedragscode Pastoraat die per 13 april 2018 van 
kracht wordt. Aanpassingen in de Gedragscode Pastoraat ten opzichte van de vorige 
editie zijn onder meer: 

1. 

De werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat is uitgebreid. Niet alleen 
beroepskrachten die met minderjarigen werken, vallen onder de werking van de 
Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers die met minderjarigen werken. Daarnaast 
geldt de Gedragscode Pastoraat nu ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die 
werken met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare 
personen. De uitbreiding naar de doelgroep hangt samen met het feit dat voor het 
werken met deze doelgroep ook de VOG-verplichting geldt. 

2. 

De reeds bestaande bepaling met betrekking tot de verplichting tot het doen van 
aangifte bij een verdenking van seksueel misbruik van een minderjarige is verder 
aangescherpt. De Gedragscode Pastoraat vermeldt nu: ,,Bij een klacht van seksueel 
misbruik van een minderjarige tenminste met een schijn van waarheid, doet de 
kerkrechtelijk verantwoordelijke daarvan onverwijld aangifte bij het openbaar ministerie 
c.q. de politie.’’ 

 

 



 

3. 

Verduidelijkt is dat de behandeling van klachten over het gedrag van personen voor wie 
de Gedragscode Pastoraat geldt, is geregeld in het Reglement R.K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag. Dit was voorheen wel uit het Reglement R.K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag af te leiden, maar niet uit de Gedragscode Pastoraat zelf. 

,,De Gedragscode Pastoraat is geen vrijblijvend aanbod’’, schrijven de bisschoppen in 
het voorwoord bij de Gedragscode Pastoraat. ,,Daarom stellen wij, ieder voor het eigen 
bisdom, deze Gedragscode Pastoraat vast en schrijven die voor. Daarmee willen wij 
laten zien dat wij urgeren dat allen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt 
meewerken aan het handhaven en bevorderen van de sociale veiligheid in onze Kerk. 
Ook van onze kant zullen wij ons daarvoor in blijven zetten.’’ De bisschoppen nodigen 
allen die werkzaam zijn in de pastorale zorg uit om deze Gedragscode Pastoraat met 
elkaar te bespreken en om concrete situaties in de praktijk er aan te toetsen. 

Voorts is het noodzakelijk dat in de diverse opleidingen, waarin personen zich 
voorbereiden op pastoraal werk en daarmee rechtstreeks verband houdende 
werkvelden, er aandacht zal blijven voor deze Gedragscode Pastoraat. ,,Het openbare 
en privégedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en 
motiveren. Wanneer dat gedrag echter verwerpelijk of discutabel is, kan het ook 
aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Wie pastoraal werkzaam is 
moet zich daarom te allen tijde bewust zijn van de verantwoordelijkheden die met dit 
werk gepaard gaan’’, aldus de bisschoppen. De Gedragscode Pastoraat is op 13 april 
2018 gepubliceerd op de websites van de Nederlandse R.-K bisdommen, de website 
van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de website van de KNR en de website 
van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De Gedragscode Pastoraat wordt 
voorts gepubliceerd in de Analecta van de Nederlandse R.-K. bisdommen en in de 
reeks Kerkelijke Documentatie van het SRKK. 

Website van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 

Gedragscode Pastoraat 2018 

 

Bron: www.rkkkerk.nl           Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 

 

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf
http://www.rkkkerk.nl/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gewijzigde sluitingstijd 

In verband met de viering van koningsdag verschijnt deze nieuwsbrief die week 

niet zoals gebruikelijk op vrijdag, maar al op donderdag 26 april. Kopij en foto’s 
dienen uiterlijk woensdagavond 25 april om 18.00 uur te worden aangeleverd. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Allerlei cijfers uit het Bisdom van Breda 

In het Bisdommagazine van het Bisdom Breda troffen we onderstaand overzicht aan 
met uiteenlopende cijfers. Variërend van het aantal parochianen tot het aantal 
kerkgebouwen enz. Het overzicht spreekt voor zich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
■ Zaterdag 21 april (14.30 uur) 

In De Herberg aan het Bellamypark 151 in Vlissingen wordt de dag van de Aarde 
gehouden. U leest er meer over 3elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ Vrijdag 4 mei (19.00 uur) 

Voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei a.s. wordt in de Nieuwe Kerk om 
19.00 uur een vesperdienst gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken 
Middelburg. Na de dienst gaan de aanwezigen via Wandelkerk en Kloostergang 
naar het Abdijplein, waar om 19.40 uur de  plechtigheden beginnen. 

 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
 
■ Zondag 20 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen.

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat vandaag voor in de eucharistieviering in de 
toeristenkerk van Dishoek. 

 
 
 
 
 

 
 

Deze nieuwsbrief is een journalistiek product; 
iedere bron wordt maximaal beschermd!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 

beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 

pastores@rkwalcheren.nl 
 
 

Parochiebijdragen 
Middelburg 

NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 

t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 

 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 

NL82 RABO 0117 0296 61

 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen en andere belangstellenden van 
de H. Maria Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar: nieuws@rkwalcheren.nl. Nieuw e-mailadres Afmelden? Reply een door u 
ontvangen nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agendabericht voor de 
digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij uitsluitend 
aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
(ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u 
gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (alleen 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien in jpg-formaat worden 
aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf altijd schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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