
   

Voortgang gemeenschapsvorming 
Sint Maarten 
 

 
 

Op 6 januari jl. vond de inspirerende en 
veelbelovende startviering van de paro-
chiegemeenschap van Sint Maarten 
plaats. Daarna lijkt het wat stil gevallen 
rondom de vorming van de nieuwe pa-
rochiegemeenschap. Toch is dat vooral 
uiterlijke schijn. Achter de schermen is 
hard gewerkt aan de verdere vormge-
ving van de gemeenschap van Sint 
Maarten. In dit artikel willen we U daar-
over meer vertellen. Het is een soort 
tussenrapport. In april verschijnt een 
Special over de parochiegemeenschap 
Sint Maarten. En daarin zal nog meer 
staan. 
 

Één organisatie 
Hard is gewerkt aan de vorming van 
één organisatie voor de nieuwe paro-
chiegemeenschap. Daartoe worden de 
werkgroepen uit de oude gemeen-
schappen samengebracht in nieuwe 
Sint Maarten-werkgroepen. Dat proces 
wordt begeleid vanuit de werkgroep 
gemeenschapsvorming en is inmiddels 
een heel eind gevorderd. Er is een  
nieuw organisatieschema opgesteld. De 
samenstelling van de nieuwe werkgroe-
pen is nagenoeg rond. Elke werkgroep 
krijgt een coördinator. In april verschijnt 
de parochiegids van Sint Maarten. Alle 
parochianen krijgen die. Daarin is alle 
relevante informatie over de organisatie 
van de nieuwe gemeenschap opgeno-
men. 
 

Nieuw elan 
Het ineenschuiven van werkgroepen is 
een eerste stap. Daarbij kan het echter 
niet blijven. Daarnaast is het zaak de 
nieuwe organisatie te bezielen met 
nieuw elan en te laten werken vanuit de 
visie van de nieuwe parochiegemeen-
schap. 
 

Visie Parochiegemeenschap Sint Maar-
ten 
 

Geloven is een werkwoord 
   Het is een continu proces, op weg 
   zijn, zoeken  
   Het is de daad bij het woord  
   voegen                                                
Openheid, binnen en buiten 
   Dialoog en communicatie 
   Gastvrijheid 
Vruchtbare ontmoeting van oud en   
 nieuw 
   Traditie als ankerpunt en inspira- 
   tiebron                                     
   Veelvormigheid 
   Ambitie voor ontwikkeling 

 

De werkgroep gemeenschapsvorming 
heeft de nieuwe organisatie getoetst 
aan de visie en de uitwerking die daar-
aan door de opstellers was gegeven. 
Maar ook de nieuwe werkgroepen zul-
len met deze visie aan de slag moeten. 
Dat zal/kan leiden tot nieuwe taken en 
activiteiten. Maar er is meer. Het nieuwe 
elan mag immers niet beperkt blijven tot 
de mensen die in de werkgroepen zit-
ting hebben. Het is zaak daar zoveel 
mogelijk andere parochianen bij te be-
trekken. Ook jongeren. Ook mensen die 
in de afgelopen tijd de parochie de rug 
hebben toegekeerd. De nieuwe bezie-
ling moet naar buiten uitstralen. En we 
zullen ook nieuwe vrijwilligers moeten 
gaan aantrekken. 
 

Onderdeel van één geheel 
De parochiegemeenschap van Sint 
Maarten staat niet op zich, maar vormt 
een onderdeel van een groter geheel. 
Nu is dat nog Leidschendam-Voorburg, 
straks komt daar ook Rijswijk bij. De 
bisschop heeft inmiddels zijn voorne-
men om van dat gebied één parochie-
cluster te vormen –Vlietstreek geheten- 
bekend gemaakt. Binnenkort hebben de 
besturen van alle betrokken parochies 
daarover een eerste overleg met het 
bisdom. Het parochiecluster zal één 
pastoresteam kennen met daarnaast 
meerdere parochiegemeenschappen. 
Sint Maarten zal een van die gemeen-
schappen zijn. Het is dus zaak de paro-
chiegemeenschap van Sint Maarten zo 
in te richten dat die straks als het ware 
automatisch kan overgaan naar het 
parochiecluster Vlietstreek. Zo krijgt Sint 
Maarten een eigen coördinatieteam, dat 
de werkzaamheden van de vrijwilligers 
begeleidt en aanstuurt. En verantwoor-
delijk is voor onderhoud, beheer en 
exploitatie van de éné parochiekerk. 
 

De werkgroep gemeenschapsvorming 
Sint Maarten 
 
Parochiegemeenschap Sint Maarten: 
voortgang gebouwen 
Inventaris kerken  
Toegezegd was dat het kruis achter het 
altaar in de OLV Tenhemelopneming 
kerk zou worden verhuisd naar de Goe-
de Herderkerk.  
Wat eerst als een eenvoudige opgaaf 
werd gezien, blijkt in de praktijk zwaar 
tegen te vallen. Het kruisbeeld weegt 
ca. 450 kg. Alleen aan staal is al 250 kg. 
verwerkt. Zwaar materieel en veel man-
kracht zijn nodig om de verhuizing te 
realiseren met als gevolg een prijskaart-
je van ca.  5.000,--.  
Het bestuur is van mening dat die inves-
tering niet verantwoord is en heeft daar-
om besloten het kruisbeeld niet te ver-
huizen en daarvoor in de plaats het  

kruisbeeld boven het tabernakel in de 
St. Martinuskerk te verhuizen naar de 
Goede Herderkerk. 
 

Van verschillende kerkelijke- en niet 
kerkelijke instellingen komen verzoeken 
binnen voor overname van kerkelijke 
goederen uit de leegstaande kerken. 
Het bestuur wil eerst de inventarisatie-
rapporten van het bisdom afwachten en 
daarna de verzoeken in behandeling 
nemen.  
Uitzondering is gemaakt voor het doek 
“De Goede Herder”. Dat doek is in 
bruikleen gegeven aan de school De 
Dijsselbloem. 
 

Herinrichting St. Martinuskerk 
Het is een tijdje stil geweest, maar dat 
betekent niet dat er wordt stilgezeten. Er 
is nog eens goed gekeken naar de in-
vulling van het programma van eisen en 
de daarvoor benodigde ruimten. Het 
bestuur is daarover in voortdurend over-
leg met architecten en bisdom. 
Een kijkje achter de schermen.  
Zeker is dat in de kerk géén etages 
worden ingebouwd. Alle functies blijven 
op de begane grond. De voormalige 
pastorie zal (deels) nodig zijn. Daar-
naast wordt gekeken naar een renova-
tie/herinrichten van het kerkhof en weer 
openstellen voor begrafenissen. Daar-
voor is wel een fondsenwerving nood-
zakelijk.  
In de plannen wordt ook de achtertuin 
van de kerk/pastorie en herinrichting 
van het voorplein van de kerk betrok-
ken. De complexheid van al die zaken 
vereist een zorgvuldige uitwerking en 
vraagt daardoor meer tijd. Het bestuur 
wil geen overhaaste beslissingen ne-
men. 
De architecten zullen in de tweede helft 
van de maand maart een schetsontwerp 
aan het bestuur voorleggen. Daarna 
neemt het bestuur een besluit en kan de 
verdere invulling ter hand worden ge-
nomen.  
 

Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelop-
neming  
De pastorie wordt tijdelijk bewoond (an-
ti-kraakbewoning). Voor de kerk en pas-
torie melden zich regelmatig kandida-
ten. De panden worden formeel nog niet 
te koop aangeboden. Kandidaten ont-
vangen alle relevante informatie en 
mogen een voorstel doen. Met het bis-
dom is afgesproken dat er niet eerder 
zaken worden gedaan dan nadat de 
besluitvorming over de verbouwing van 
de Martinuskerk is afgrond. Voor de 
goede orde, de gebouwen zijn eigen-
dom van de parochie, maar het bisdom 
moet een uiteindelijke transactie goed-
keuren.                   Aad Agterdenbosch,         
                Portefeuillehouder Gebouwen


