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Traject parochiegemeenschap/-kerk Voorburg
derde voortgangsrapportage d.d. 10 november 2007

1. Het algemene kader
 In het voorjaar van 2007 heeft het bisdombestuur zijn voornemen kenbaar gemaakt het

bisdom op te delen in een 25-tal parochieclusters. Vanuit parochiebestuur en pastores-
team is gesteld, dat bepaalde ontwikkelingen moge nopen tot grootschaligheid doch
dat het tegelijkertijd nodig is te werken aan kleinschaligheid door binnen de groot-
schalige parochieclusters kleinschalige parochiegemeenschappen te laten bestaan en/of
te laten ontstaan. Het bisdombestuur lijkt het daarmee eens te zijn. En tijdens het over-
leg van 19 juli 2007 tussen het bisdombestuur en het parochiebestuur is afgesproken te
streven naar één parochiecluster voor tenminste Leidschendam, Rijswijk en Voorburg,
waarbinnen meerdere parochiegemeenschappen bestaan.

 In mei 2007 is er ook overleg geweest tussen het bisdombestuur en het bestuur van de
parochie van de VC. In dat overleg is duidelijk geworden, dat het bisdombestuur de
VC nog enkele jaren zelfstandig wil laten voortbestaan. In het overleg op 19 juli is ge-
constateerd dat het parochiecluster Leidschendam/Rijswijk/Voorburg voor ons gebied
de parochiegemeenschappen van Trinitas, Sint Maarten en Verrezen Christus zal gaan
omvatten alsmede Tso’ar, als gemeenschappelijk project van Trinitas en St. Maarten,
en is afgesproken het daarbij voorshands te laten. In 2011 gaan we evalueren en zien
we verder.

 Gegeven deze situatie, heeft het parochiebestuur uitgesproken de komende tijd met
kracht verder te werken aan de vorming en de uitbouw van de parochiegemeenschap-
pen van Trinitas en van St. Maarten alsmede van Tso’ar. Op de verhouding tussen de
beide parochiegemeenschappen en Tso’ar als centrum voor innovatie zal verderop in
deze notitie worden ingegaan.

 Daarnaast heeft het parochiebestuur uitgesproken met de besturen van Rijswijk en VC
te willen gaan werken aan het grote parochiecluster. Dat zou kunnen door op concrete
punten samen te werken. Tegelijkertijd zouden, naar de mening van het bestuur, gelei-
delijk één pastoresteam, één bestuur en één parochiesecretariaat voor Voorburg,
Leidschendam en Rijswijk kunnen worden gevormd.

2. Uitgangspunten en proces
 In februari 2006 heeft Vicaris-Generaal Verbakel aangegeven, dat er, naar de opvat-

ting van het bisdombestuur, voor heel Voorburg één parochiegemeenschap zou moe-
ten komen met één parochiekerk. En dat die ene parochiekerk de Martinus zou moeten
zijn. Om de ene parochiekerk te kunnen zijn, zal de Martinus naar de opvatting van
het bisdombestuur wel moeten worden aangepast.

 Het bisdombestuur nodigde het parochiebestuur uit daarvoor plannen te ontwikkelen.
Het parochiebestuur heeft daarvoor een afzonderlijk traject opgestart. Doel van het tra-
ject is de veranderingen die moeten leiden tot een parochiekerk te begeleiden. Het tra-
ject bestaat uit een viertal fasen: (1) voorbereiding; (2) visie/plannen maken; (3) ge-
meenschapsvorming; (4) eigen aangepast gebouw.

 Daarbij heeft het parochiebestuur de aanpassing van de Martinus steeds geplaatst in de
context van de vorming van één parochiegemeenschap. Voorop staat de vorming van
één parochiegemeenschap, dan pas komt de vraag aan de orde, wat voor gebouw voor
die kerkgemeenschap nodig is. Voorts kwam steeds duidelijker naar voren, dat het
veranderingsproces meer zou moeten zijn dan herordening en reorganisatie (samen-
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brengen van mensen, middelen en gebouwen) maar vooral ook moest worden gezien
als een mogelijkheid te komen tot nieuw elan en nieuwe bezieling (revitalisering).
Beide uitgangspunten brengen met zich dat in het traject parochiegemeenschap/-kerk
Voorburg visieontwikkeling en gemeenschapsvorming een heel belangrijke plaats in-
nemen. En dat steeds is en wordt getracht zoveel mogelijk parochianen bij het veran-
deringsproces te betrekken.

 Over de voortgang van het traject is in november 2006, in januari 2007 en in juli 2007
gerapporteerd. Ook heeft over de voortgang twee keer overleg plaats gevonden met
het bisdombestuur. De eerste keer in januari 2007; de tweede keer betrof het hiervoor
genoemde overleg van 19 juli 2007.
Na juli 2007 zijn een aantal belangrijke rapportages verschenen en zijn over die rap-
portages adviezen uitgebracht. Vervolgens heeft het parochiebestuur zich beraden over
rapportages en adviezen, op sommige punten zelf beslissingen genomen en op andere
punten advies uitgebracht aan het bisdombestuur. Tenslotte heeft de bisschop op 9 no-
vember 2007 een aantal beslissingen genomen met betrekking tot de sluiting van ker-
ken en het samenbrengen van gemeenschappen in Voorburg.

 In deze notitie zal verslag worden gedaan van hetgeen tot nu toe in het traject paro-
chiegemeenschap/-kerk Voorburg –overigens zal vanaf nu worden gesproken over tra-
ject parochiegemeenschap/-kerk St. Maarten- is bereikt en zal worden vooruitgekeken
naar hetgeen de komende maanden staat te gebeuren. Ze is vooral geschreven voor
hen, die meer dan oppervlakkig geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de paro-
chiegemeenschap St. Maarten. Met de beslissingen van de bisschop is de tweede fase
van het traject –die van de visie- en de planontwikkeling- afgerond en is de derde fase
–die van de vorming van één parochiegemeenschap- aangebroken.

 Een parochiegemeenschap bestaat uit mensen met eenzelfde geloofsovertuiging en
ideaal. Ze is territoriaal bepaald. Doel is gezamenlijk die geloofsovertuiging en dat
ideaal te beleven en uit te dragen (inspiratie en inzet). Daartoe zijn een organisatie
alsmede (kerk)gebouw, financiën en andere middelen nodig. Visie gaat over de wijze
waarop de gemeenschap die gemeenschappelijke overtuiging en dat gemeenschappe-
lijk ideaal met behulp van het geheel aan middelen wil beleven en uitdragen.
In deze notitie komen al deze elementen van een parochiegemeenschap aan bod: visie
en activiteiten; mensen en organisatie; financiën en kerkgebouw. Tenslotte zal worden
ingegaan op de relatie tussen de parochiegemeenschappen en het Tso’ar-project.

3. Visie en activiteiten
 Zoals gezegd neemt de ontwikkeling van een visie en vertaling van die visie in activi-

teiten in het veranderingsproces een heel belangrijke plaats in. In deze visie en activi-
teiten moet de hernieuwde bezieling en het nieuwe elan zichtbaar worden.

 Er is door het parochiebestuur een visiegroep geformeerd met mensen uit de voorma-
lige gemeenschappen van de GH, de Martinus en de OLV. Deze heeft in overleg met
die parochianen, die zich daarvoor hadden opgegeven –de meedenkgroep- en onder
begeleiding van Yot-B een visie geformuleerd1.

 Deze visie moet niet worden gezien als een dwingend voorschrift, maar als een inspi-
ratiebron en een ijkkader voor het handelen en de activiteiten van de gemeenschap.
Als zodanig is deze visie door de visiegroep en vervolgens door het parochiebestuur
vastgesteld.

1 Visiedocumenten parochiegemeenschap St. Maarten: verkrijgbaar bij centraal parochiebureau alsmede in te
zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
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 De visiegroep heeft een zevental pijlers onderscheiden, waaromheen de activiteiten
van de parochiegemeenschap kunnen worden samengebracht/georganiseerd:

o vieren;
o leren;
o dienen;
o ontmoeten
o aanbieden;
o inrichten/onderhouden sacrale plek;
o maatschappelijk betrokken.

 Vervolgens is de visie per pijler vertaald in mogelijke activiteiten. Ook daarover is
overleg geweest met de meedenkgroep. Voor dat overleg waren overigens ook verte-
genwoordigers van bestaande werkgroepen uitgenodigd. Een en ander heeft geleid tot
zeven schema’s van activiteiten.2

 Deze activiteitenschema’s zijn zeker nog niet af. Ze bevatten rijp en groen. Zijn ook
nog niet doorgesproken met de bestaande werkgroepen. Het zijn discussiestukken op
basis waarvan in de toekomst verder kan worden gewerkt. Maar waarin toch ook het
nieuwe elan en die nieuwe bezieling zichtbaar worden.

 Duidelijk is ook dat een dergelijke visie en een dergelijk omvangrijke programma van
activiteiten nooit in een keer kan worden gerealiseerd. Een gefaseerde en geleidelijke
aanpak is nodig. Dat betekent weer dat prioriteiten moeten worden gesteld, mede ook
in relatie naar de mogelijkheden in termen van mensen, middelen en gebouw.

4. Mensen en organisatie
 Een parochiegemeenschap bestaat uit

o mensen, die actief deelnemen (vrijwilligers en professionals)
o de trouwe kerkgangers
o mensen die financieel bijdragen.

Voor een deel overlappen deze groepen elkaar. Tezamen zijn zij de dragers van de pa-
rochiegemeenschap. Zonder hen is er geen parochiegemeenschap. Daarnaast zijn er
nog de mensen, die zo nu en dan langskomen. Gehoopt mag worden, dat er dat steeds
meer zullen zijn, maar zolang ze niet actief meedoen als vrijwilliger en/of jaarlijks een
parochiebijdrage betalen zijn ze geen lid van de gemeenschap.

 Op dit moment bestaat de parochie St.Maarten nog uit driegemeenschappen -de OLV,
de Goede Herder en de Martinus- met elk hun eigen vrijwilligers, organisatie en kerk-
gebouw. Op 1 juni 2002 zijn de betrokken parochies weliswaar gefuseerd tot één pa-
rochie, maar de gemeenschappen zijn blijven bestaan. Geleidelijk zijn ze wel steeds
meer naar elkaar toegegroeid. Geconstateerd kan worden dat dit proces de afgelopen
tijd in een stroomversnelling is gekomen. En de tijd lijkt thans rijp de drie gemeen-
schappen samen te brengen in één gemeenschap met één vrijwilligersorganisatie en
één kerkgebouw.

 Het parochiebestuur heeft daarom aan het bisdombestuur voorgesteld de parochiege-
meenschappen vanaf 1 januari a.s. te beschouwen als één gemeenschap en als één ge-
meenschap te later kerken in één gebouw. De bisschop heeft op 9 november 2007 met
dit voorstel ingestemd.

 Dat betekent in de eerste plaats dat binnen nu en enkele maanden één organisatie voor
de nieuwe parochiegemeenschap tot stand moet komen, waarbij werkgroepen op een-

2 Visiedocumenten parochiegemeenschap St. Maarten; verkrijgbaar bij centraal parochiebureau alsmede in te
zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
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zelfde taakgebied worden samengevoegd in één werkgroep (één liturgische werk-
groep; één college van collectanten, één schoonmaakploeg etc). Het gaat evenwel niet
alleen om het samenbrengen van mensen maar ook om nieuw elan en bezieling. Ook
daarvoor is de nieuwe organisatie bedoeld.

 De visiegroep heeft daarom de visie en de activiteitenschema’s uitgewerkt in een Pro-
gramma van Eisen voor de organisatie met een daarbij behorende considerans (bijge-
voegd). Het parochiebestuur heeft op 6 november 2007 Considerans en Programma
van Eisen vastgesteld. Zij geven per pijler aan wat zou moeten gebeuren om de visie te
realiseren. En vormen het wenkend perspectief, tevens bron van inspiratie, voor het
handelen van de nieuwe parochiegemeenschap. 3

 In het Programma van Eisen zijn overigens ook uitgangspunten voor het proces van
samengaan van werkgroepen opgenomen, zoals:

o geen der voormalige gemeenschappen heeft een voorkeurspositie;
o voor iedere vrijwilliger, die wil doorgaan, is er een plek in de nieuwe organisa-

tie;
o de nieuwe organisatie benut zoveel mogelijk de in de drie gemeenschappen

opgebouwde kennis en vaardigheden;
o respect voor mensen, die dit een geschikt moment vinden om te stoppen; maar

we hopen oprecht dat alle vrijwilligers van elk van de oude parochiegemeen-
schappen zullen willen overgaan naar de nieuwe parochiegemeenschap.

 Gelet op hetgeen 1 januari 2008 staat te gebeuren hebben bestuur en pastoresteam be-
sloten prioriteit te geven aan

o formulering van één liturgisch aanbod (dat overigens gezien de visie een pluri-
form aanbod zal moeten zijn)

o opzetten van één receptie- en ontvangstfunctie;
o formeren van één kostersgroep, één misdienaars- en acolietengroep alsmede

één collectantengroep;
o herinrichting van het ene parochiecentrum.

 Begonnen zal daarom worden met het samenbrengen van de werkgroepen op die taak-
gebieden. Daarna komen de andere taakgebieden aan bod. En binnen enkele maanden
zal het proces van samenbrengen van werkgroepen en totstandkoming van een organi-
satie moeten zijn afgerond.

 Door het bestuur is een werkgroep gemeenschapsvorming St. Maarten ingesteld, die
dit proces moet initiëren en begeleiden. Haar rol is die van wegbereider: formateur van
de nieuwe organisatie. Tot haar taak behoort onder meer de komst van een coördina-
tieteam voor de nieuwe parochiegemeenschap voor te bereiden. Belangrijke taak van
het coördinatieteam zal zijn de werkzaamheden van werkgroepen en vrijwilligers bin-
nen de nieuwe organisatie aan te sturen en te coördineren.

5. Middelen/financiën
 Op dit moment bestaan de geldmiddelen van de parochie St. Maarten vooral uit bij-

dragen van parochianen en inkomsten uit vermogen. Het vermogen van de parochie
bestaat vooral uit onroerend goed en waardepapieren. Het totaal van de inkomsten is
op dit moment evenwel onvoldoende om de uitgaven te dekken. Herordening is mede
om die reden nodig. Belangrijk onderdeel van die herordening is het terugbrengen van

3 Visiedocumenten parochiegemeenschap St. Maarten; verkrijgbaar bij centraal parochiebureau alsmede in te
zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
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drie kerkgebouwen naar één kerkgebouw. Gehoopt wordt daarmee een situatie te rea-
liseren, waarin ook op termijn de inkomsten en uitgaven van de parochiegemeenschap
in evenwicht zijn.

 Mede met het oog daarop is door het KASKI onderzoek verricht naar de financiële
mogelijkheden van de parochie alsmede de risico’s welke zich kunnen voordoen. Ove-
rigens ontstaat daardoor tevens zicht op de kansen, die er natuurlijk ook zijn. Gezien
het voornemen van het bisdom de Martinus aan te wijzen als de ene parochiekerk
spitste het onderzoek zich in eerste instantie toe op de vraag welke financiële risico’s
zich daarbij voordoen en of een eventuele aanpassing van de Martinus financieel haal-
baar zou zijn. De gegevens, die zijn verzameld, laten evenwel toe -weliswaar met enig
rekenwerk- uitspraken te doen over de financiële gevolgen/risico’s als niet de Marti-
nus, maar een andere kerk zou worden aangewezen als ene parochiekerk. Hierover la-
ter meer. Het rapport van het KASKI is thans in definitieve versie gereed.4

 Daarnaast is er een meedenkgroep van financieel deskundige parochianen uit alle drie
de voormalige parochiegemeenschappen gevormd. Tussentijds is er steeds overleg
geweest tussen deze financiële meedenkgroep en de onderzoekers. En over de uitein-
delijke rapportage plus de vraag naar de financiële haalbaarheid heeft de meedenk-
groep zelfstandig advies uitgebracht. 5

 De hoofdconclusie van het KASKI is dat het teruggaan van drie kerkgebouwen naar
een kerkgebouw leidt tot een gunstige financiële situatie. In zijn rapportage onder-
scheidt het KASKI drie scenario’s voor de ontwikkeling van de financiële positie van
de nieuwe parochiegemeenschap. Bij een gunstig scenario is die situatie uiteraard gun-
stiger dan bij het gematigde scenario en bij dat scenario weer gunstiger dan bij het on-
gunstige scenario. Maar ook bij het ongunstige scenario zijn er volop kansen te komen
tot evenwicht in inkomsten en uitgaven. Of die kansen worden benut hangt, zo laat het
rapport zien, voor een deel af van beslissingen die het parochiebestuur zelf kan nemen.

 Dat geldt de exploitatie. Daarnaast ontstaat er in alle scenario’s ruimte voor investe-
ringen. Dat is goed, want om te kunnen komen tot nieuw elan en revitalisering zullen
investeringen moeten worden gedaan. Die investeringsruimte is natuurlijk beperkt. En
de omvang ervan hangt mede af van de beslissingen die worden genomen over de slui-
ting/verkoop/verhuur van de kerkgebouwen (zie hierna).

 Zou de Martinus conform het voornemen van de bisschop de ene parochiekerk wor-
den, ontstaat er, aldus het KASKI-rapport, een investeringsruimte doordat de GH kan
worden verkocht. Anders gezegd de aanpassingen aan de Martinus worden betaald uit
de opbrengsten van de verkoop van de GH. De financiële meedenkgroep gaat in die
lijn verder. En stelt voor de investeringsruimte voor aanpassingen aan de Martinus te
laten afhangen van en te begrenzen door de opbrengsten van verkoop/verhuur van de
GH (kerk en pastorie) en de OLV (pastorie). Anders gezegd ten behoeve van aanpas-
sing van de Martinus een budget vast te stellen dat wordt gevormd door de opbreng-
sten van verkoop/verhuur van de andere kerkgebouwen plus de opbrengsten van
fondswerving etc. En de rest van het vermogen van de parochie in tact te laten.

 Het bestuur heeft het advies van de financiële meedenkgroep gevolgd en besloten het
vermogen van de parochie niet aan te spreken voor de aanpassing van de ene paro-
chiekerk en die aanpassing te bekostigen uit verkoop/verhuur van de andere parochie-

4 Financiële haalbaarheid van aangepaste St. Martinuskerk als parochiekerk Voorburg, KASKI, rapport, nummer
559, augustus 2007; verkrijgbaar bij centraal parochiebureau alsmede in te zien en af te drukken van de paro-
chiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl
5 Advies financiële meedenkgroep d.d. 2 september 2007; verkrijgbaar bij centraal parochiebureau alsmede in te
zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
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kerken. Daartoe zal voor de aanpassing een budget worden vastgesteld. In de volgende
paragraaf zal worden ingegaan op de omvang van dat budget.

 Met het uitbrengen van dit advies heeft de financiële meedenkgroep haar opdracht
vervuld. Gezien de voortreffelijke wijze waarop dat is gebeurd en gezien de in groep
aanwezige deskundigheid heeft het bestuur besloten de groep in stand te houden als
een soort financiële denktank voor de nieuwe parochiegemeenschap en de leden ver-
zocht aan te blijven als lid.

6. Kerkgebouw
 Elke parochiegemeenschap beschikt over een eigen kerkgebouw. Het is de plek waar

de gemeenschap samenkomt. Maar de gemeenschap draagt ook de zorg voor het ge-
bouw. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de sacrale plek
die het gebouw ook is.

 De visiegroep heeft ook voor het kerkgebouw de visie en de schema’s van activiteiten
vertaald in een Programma van Eisen met een daarbij behorende considerans. Beide
stukken zijn overigens in algemene termen gesteld. Zij gaan over het ene kerkgebouw
voor de Voorburgse parochiegemeenschap, dus niet specifiek over de Martinus. 6

 Considerans en Programma van Eisen dienen natuurlijk bij de verdere planvorming zo
nauwgezet mogelijk te worden gevolgd. Dat zal evenwel niet altijd voor de volle hon-
derd procent kunnen gebeuren. Men is immers afhankelijk van de financiële mogelijk-
heden. En zal dan de tering naar de nering moeten zetten. Onder die aantekening heeft
het bestuur ingestemd met het door de visiegroep opgestelde Programma van Eisen
met considerans voor de ene parochiekerk. 7

 Voor de opstelling van het schetsontwerp voor aanpassing van de Martinus is een ar-
chitectenteam gevormd onder leiding van Charles van Marrelo. De architecten hebben
in samenspraak met de visiegroep considerans en Programma van Eisen uitgewerkt in
een aantal varianten voor aanpassing Martinus:

o de uitbouwvariant-rechts;
o de inbouwvariant.

Omdat naar de mening van de visiegroep in beide varianten onvoldoende de in de visie
nagestreefde openheid naar binnen en buiten, tot uiting kwam, hebben de architecten
aan beide varianten subvarianten toegevoegd: de “gaanderij” en de “campanile”. Deze
subvarianten beogen aan de straatzijde openheid naar de samenleving en uitnodiging
tot binnenkomen te laten zien. 8

 De visiegroep heeft vervolgens deze varianten en subvarianten getoets aan considerans
en Programma van Eisen (PvE) alsmede een keuze gemaakt uit de voorgelegde varian-
ten. De visiegroep komt tot de slotsom dat de varianten in belangrijke mate passen in
visie, considerans en PvE, maar nog steeds met uitzondering van het item “openheid”.
De subvarianten “gaanderij” en “campanile” acht zij daarvoor onvoldoende. Daarnaast
komt zij in meerderheid tot een voorkeur voor de uitbouwvariant rechts. Zij adviseert

6 Visiedocumenten parochiegemeenschap St. Maarten; verkrijgbaar bij centraal parochiebureau alsmede in te
zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
7 Beide stukken zijn opgenomen in de visiedocumenten parochiegemeenschap St. Maarten: zie voetnoot hierbo-
ven
8 Modelonderzoek t.b.v. verbouwing H.H. Martinuskerk te Voorburg, ir. Charles van Marrelo i.s.m. R4a –Room
for architecture- en Harald Schout Architectuur, 24 augustus 2007; verkrijgbaar bij centraal parochiebureau
alsmede in te zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
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het bestuur opnieuw met de architecten in de slag te gaan om binnen en uitgaande van
die variant meer recht te doen aan de visie op het stuk van openheid. 9

 Het bestuur heeft het advies van de visiegroep overgenomen en gekozen voor de uit-
bouwvariant-rechts. Met de visiegroep is het bestuur voorts van mening dat het punt
openheid binnen en buiten nog aandacht vraagt. Zij zal daartoe –zoals de visiegroep
adviseert- in overleg gaan met het architectenteam. Bij welk overleg het bestuur ove-
rigens ook het bisdom zal betrekken. Vergroting van openheid in het interieur van de
kerk moet naar de mening van het bestuur zeker mogelijk zijn. Vergroting van de
openheid aan de buitenkant zal iets moeilijker zijn, maar zeker niet onmogelijk. De
uitbouwvariant-rechts maakt daar al een begin mee, zij het aan de achterkant van de
kerk. Samen met de architecten wil het bestuur nagaan of, aansluitend hieraan, door
herinrichting van de tuin ook aan de buitenkant verdere openheid kan worden uitge-
straald. Daarbij wil het bestuur de mogelijkheden nagaan van herinrichting/ herbe-
stemming van het kerkhof. Hierdoor kunnen voorplein en achtertuin met elkaar wor-
den verbonden. Tevens zal het voorplein moeten worden heringericht.

 Zoals hiervoor aangegeven, is het parochiebestuur, in navolging van de financiële
meedenkgroep, van opvatting, dat aanpassing van de Martinus moet worden betaald
uit de verkoop/verhuur van de GH (pastorie en kerk) en de OLV (pastorie). Mede ge-
zien hetgeen het Kaski-rapport en de financiële denkgroep op dat punt naar voren heb-
ben gebracht, meent het bestuur, dat een opbrengst van € 2 miljoen voor deze ver-
koop/verhuur zeker haalbaar is. En heeft daarom ten behoeve van de aanpassing van
de Martinus een budget vastgesteld van € 2 miljoen. Dit budget betreft zowel de aan-
passing aan de binnenkant als de aanpassing aan de buitenkant. Het budget bestaat op
dit moment nog uitsluitend uit parochiemiddelen. Het kan in de loop der tijd door in-
komsten uit andere middelen –bijvoorbeeld fondsen- worden verhoogd.

 Keuze voor de uitbouwvariant-rechts betekent dat een deel van de Oude Pastorie moet
worden gebruikt: de begane grond. De pastorie aan het Oosteinde is eigendom van het
bisdom. Het bisdom heeft aangeboden dat de parochie de pastorie tegen een ‘schappe-
lijke’ prijs mag gebruiken. De financiële meedenkgroep is op dat punt van mening dat
het onverstandig is in een gebouw dat geen eigendom is van de parochie te investeren.
Met deze opmerking in het achterhoofd zal het bestuur de komende tijd overleg gaan
plegen met het bisdom over het gebruik van de Oude Pastorie ten behoeve van aanpas-
sing van de Martinus.

8. Beslissing bisschop: één parochiegemeenschap en één parochiekerk
 In februari 2006 heeft, zoals in het begin aangegeven, het bisdom zijn voornemen ken-

baar gemaakt de Martinus als parochiekerk voor Voorburg aan te wijzen. De Martinus
zou dan wel moeten worden aangepast. Het bisdombestuur heeft het parochiebestuur
verzocht de mogelijkheden daartoe na te gaan.

 Dit voornemen van de bisschop komt niet uit de lucht vallen. Een lange procedure is
daaraan voorafgegaan. Een procedure die is gestart met beraad en onderzoek binnen
de parochie St. Maarten zelf, is vervolgd met onderzoek en advies door het dekenaat
en uiteindelijk heeft geleid tot formulering van bovenweergegeven voornemen door de
bisschop. Algemeen waren participanten in dit proces van opvatting dat voor de paro-
chie St. Maarten met één parochiekerk zou kunnen worden volstaan; een herstructure-
ring, die, gezien de financiële situatie, waarin de parochie verkeert, naar ieders opvat-

9 Advies visiegroep parochiegemeenschap Voorburg d.d. 27 augustus 2007; verkrijgbaar bij centraal parochiebu-
reau alsmede in te zien en af te drukken van de parochiewebsite www.sintmaartentrinitas.nl .
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ting zelfs uiterst gewenst zou zijn. De meningen liepen uiteen over de vraag welke
kerk die ene kerk zou moeten zijn.

 De keuze van de bisschop voor de Martinus is, blijkens het verslag van de door het be-
stuurbestuur gehouden informatieavond op 2 februari 2006, met name ingegeven door
de volgende argumenten:

o de Martinus heeft de status van Rijksmonument;
o voor de Martinus zal het moeilijk zijn een andere bestemming te vinden;
o er zijn in het geval van de Martinus geen mogelijkheden die status te wijzigen.

De OLV is ook Rijksmonument, maar het bisdombestuur ziet mogelijkheden die status
te wijzigen.

 Na 2 februari 2006 heeft het parochiebestuur op verzoek van het bisdombestuur de
mogelijkheden nagegaan de Martinus aan te passen om de ene parochiekerk te kunnen
zijn. Het parochiebestuur heeft dat onderzoek uitgevoerd binnen een traject, waarin -
zoals in deze notitie aangegeven- naast onderzoek naar de mogelijkheden tot aanpas-
sing, visieontwikkeling en gemeenschapsvorming een heel belangrijke plaats hebben
ingenomen. Uit de in dit traject ontwikkelde visies, opgestelde rapporten en uitge-
brachte adviezen, blijkt, dat de Martinuskerk geschikt te maken is om als enige paro-
chiekerk voor Voorburg te fungeren en dat aanpassing van de Martinus financieel
haalbaar is. Het parochiebestuur heeft het bisdombestuur vervolgens rapporten en ad-
viezen officieel aangeboden en laten weten genoemde uitkomsten en conclusies te on-
derschrijven. Daarmee was het woord weer aan de bisschop. En de bisschop heeft ver-
volgens op 9 november 2007 de Martinus als de ene parochiekerk van de parochie St.
Maarten aangewezen.

 Overigens kan op basis van de opgestelde stukken tevens worden geconcludeerd, dat,
wanneer de bisschop niet voor de Martinus maar voor de Goede Herder of voor de
OLV had gekozen, ook deze kerken zouden moeten worden aangepast. Ook van deze
kerken voldoet de huidige inrichting niet aan het Programma van Eisen met conside-
rans voor de ene parochiekerk. En die aanpassing had dan eveneens geld gekost. Geld
dat dan had moeten komen uit verkoop/verhuur van de andere kerken.

 In het traject is, zoals gezegd, veel aandacht besteed aan visieontwikkeling en ge-
meenschapsvorming. En, zoals hiervoor opgemerkt, lijkt de tijd thans rijp de drie ge-
meenschappen samen te brengen in één gemeenschap met één vrijwilligersorganisatie
en één kerkgebouw. Omdat de Martinus de komende tijd moet worden verbouwd, zal
tijdelijk een ander kerkgebouw als de ene parochiekerk moeten gaan fungeren.

 Voor de OLV zal een herbestemming moeten worden gevonden. Zoals de ervaring in
soortgelijke gevallen uitwijst, kan het nodig zijn, als zich een geschikte bestemming
voordoet, meteen te kunnen ‘leveren’. De OLV moet dus vrij zijn. Die noodzaak doet
zich bij de GH niet voor. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat de GH-gemeenschap
een hechte gemeenschap vormt. Door via de GH naar de Martinus te gaan mag wor-
den gehoopt dat vele leden van die gemeenschap de tocht naar de Martinus zullen wil-
len meemaken. Beide argumenten hebben het parochiebestuur ertoe gebracht het bis-
dombestuur te adviseren de GH per 1 januari a.s. tijdelijk als de parochiekerk van St.
Maarten aan te wijzen. En de bisschop heeft op 9 november 2007 de Goede Herder
vanaf 1 januari 2007 aangewezen als tijdelijke parochiekerk van de parochie St. Maar-
ten.

 Met de beslissing van de bisschop is de weg vrij om voor Voorburg/St. Maarten te
komen tot één parochiegemeenschap en één parochiekerk. Daarmee wordt een blad-
zijde omgeslagen in de geschiedenis van katholiek Voorburg. Thans gaat het erom die
nieuwe gemeenschap handen en voeten te geven en met nieuwe geestdrift te bezielen.
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 In de achter ons liggende fasen van het traject is wel op een aantal momenten gepro-
beerd de parochianen bij de ontwikkeling en te betrekken. Mede omdat in die fases
nog veel onduidelijk was –en veel al heel lang onduidelijk was- was dat slechts be-
perkt mogelijk. Voor de fases die nu gaan komen is het niet alleen mogelijk, maar ook
zeer nodig dat zoveel mogelijk parochianen worden betrekken bij de totstandkoming
van die ene gemeenschap en de inrichting van die ene parochiekerk. Er is een pro-
gramma opgesteld voor de start van de derde fase van het traject. In dit programma
wordt veel aan aandacht geschonken aan communicatie en informatie. Met als doel

o zoveel mogelijk parochianen te informeren over de veranderingen die komen
gaan

o zoveel mogelijk parochianen te enthousiasmeren daaraan mee te doen.
Binnen deze parochiebrede benadering speciale aandacht te schenken aan communica-
tie met/voor

o de mensen, die actief zijn (de vrijwilligers)
o de mensen, die de afgelopen jaren de parochie de rug hebben toegekeerd;
o ouders en jongeren

Deze doelen zullen worden uitgewerkt in een communicatieplan voor de nieuwe paro-
chiegemeenschap van St. Maarten.

9. Relatie tussen Tso’ar en de parochiegemeenschappen
 Omdat er over de relatie tussen Tso’ar en de parochiegemeenschappen onduidelijkhe-

den en vragen bestaan wordt in deze notitie wat meer uitvoerig stilgestaan bij deze re-
latie en bij de positie van Tso’ar.

 Tso’ar is door de parochies van St.Maarten en Trinitas gezamenlijk opgezet met als
doel nieuwe vormen van geloven te ontwikkelen. In de oorspronkelijk opzet waren
deze nieuwe vormen van geloven vooral bedoeld voor buiten- en randkerkelijken. In
de praktijk bleken ook binnenkerkelijken door deze nieuwe vormen van geloven te
worden aangesproken. Een nadere positiebepaling van Tso’ar was daarom gewenst.

 Vernieuwing en innovatie zijn essentieel in de ontwikkeling van geloofsgemeen-
schappen. En het is belangrijk daar afzonderlijk aandacht aan te besteden. In Tso’ar
krijgen vernieuwing en innovatie die afzonderlijke aandacht. En dat is goed. Tso’ar is
dan in de eerste plaats en voor alles een plek, waarin nieuwe vormen van geloven
worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Een laboratorium of een experimenteerruimte zo
zou men kunnen zeggen.

 Maar het zou niet goed zijn als vernieuwing en innovatie tot Tso’ar beperkt zouden
blijven. Ook in het overleg tussen bisdom- en parochiebestuur is dit onderwerp aan de
orde geweest. En beide besturen waren het er over eens dat innovatie de hele parochie
moet omvatten. In een dergelijke parochiebreed innovatieproces kan Tso’ar als motor
fungeren. Anders gezegd: nieuwe vormen van geloven, die in To’ar hun waarde heb-
ben bewezen, kunnen worden overgedragen naar de parochiegemeenschappen. En
weer anders gezegd: innovatieprocessen in de parochiegemeenschappen kunnen vanuit
Tso’ar worden ondersteund en begeleid. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de
jeugdvieringen, die in Tso’ar zijn ontwikkeld maar die ook in de parochiegemeen-
schappen kunnen worden aangeboden. Tso’ar kan dan de parochiegemeenschappen
helpen en ondersteunen bij het opzetten van die vieringen. Een ander voorbeeld is het
Gideonsbende-project. Een initiatief op het terrein van de diaconie. Wordt uitgevoerd
door mensen uit de parochiegemeenschappen. Wanneer het project eenmaal op gang is
gekomen, kunnen de mensen uit de parochiegemeenschappen de verantwoordelijkheid
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daarvoor overnemen en kunnen de mensen van Tso’ar zich richten op andere innova-
ties.

 Naast deze dienstverlening richting parochiegemeenschappen kan Tso’ar vanuit haar
innoverende functie ook een dienstenaanbod richting de hele locale samenleving van
Leidschendam en Voorburg ontwikkelen. Naar de mening van het parochiebestuur zou
dat algemene dienstenaanbod kunnen bestaan uit:

o vieringen bij bijzondere gebeurtenissen (rituelen); een voorbeeld hiervan is het
begrafenisritueel, dat Tso’ar heeft ontwikkeld en nu breed gaat aanbieden;

o verdiepingsbijeenkomsten voor groepen van mensen (zoals scholen, verzor-
gingshuizen etc of voor via intekening gevormde groepen); ook hiermee is in-
middels een begin gemaakt.

 Daarnaast heeft Tso’ar ook als plek de mogelijkheid diensten te ontwikkelen: verhuur
van ruimten aan groepen, boekwinkel, houden van tentoonstellingen etc.

 Langs deze lijnen zou Tso’ar vanuit haar innoverende functie een dienstenaanbod
kunnen ontwikkelen zowel richting parochiegemeenschappen als richting de hele loca-
le samenleving, waarbij parochiegemeenschappen en Tso’ar elkaar aanvullen en ver-
sterken. Daarbij is ook nog het volgende van belang.

 Een parochiegemeenschap is niet alleen hoeder van een sacrale plek maar ook een
gemeenschap waarbinnen sacramenten worden aangeboden/gevierd. Sacrale handelin-
gen, die rechtstreeks teruggaan naar de bron van Christendom en waarin eeuwen wor-
den overbrugd. In de visie voor de parochiegemeenschap wordt aan het kunnen aan-
bieden en vieren van sacramenten, als bijzondere vormen van inspiratie, grote waarde
gehecht. In Tso’ar worden geen sacramenten aangeboden/gevierd. De vieringen en
bijeenkomsten in Tso’ar zijn niet sacramenteel. Ook dit is een belangrijk onderscheid
tussen Tso’ar en parochiegemeenschappen.

10. Afronding
 Met de door de bisschop op 11 november 2007 genomen besluiten is de fase van visie-

en planvorming afgesloten en start de fase van de gemeenschapsvorming.
 De besluiten van de bisschop zullen verdriet en pijn doen. Het is goed om daar de ko-

mende tijd ruimte voor te geven. Alle leden van de voormalige parochiegemeenschap-
pen zullen afscheid moet nemen. Afscheid van hetgeen voor ieder bekend, vertrouwd
en dierbaar is. Afscheid dat voor ieder geldt. Zij het steeds in de vorm van iets anders.
Laten we elkaar de komende tijd in die pijn en dat verdriet steunen en vasthouden.

 Daarnaast gaan we een nieuwe toekomst tegemoet. Dat maakt onzeker. Willen we de
boodschap van Christus in onze locale samenleving ook in de toekomst kunnen bele-
ven en uitdragen is het nodig nieuwe wegen in te slaan. Nieuwe wegen die kunnen lei-
den tot nieuw elan en nieuwe bezieling. Laten we ons daar met zijn allen voor inzet-
ten.

Voorburg 10 november 2007
Het parochiebestuur


