
 
 
 
 
 
Sint Norbertusparochie  |  Parochiebestuur 

St. Josephstraat 2  |  4702 CW Roosendaal  |  Telefoon: 0165 - 534667 
e-mail: secretariaat@sint-norbertusparochie.nl    

 

1 
 

VRAAG&ANTWOORD naar aanleiding van REACTIES OP GEBOUWENPLAN 2018
  
 
Vooraf 
Nadat op 24 oktober 2018 informatie is verstrekt aan de Parochianen over het 
voorgenomen besluit, is de mogelijkheid geopend om te reageren.  
Reacties zijn schriftelijk ingebracht, dan wel tijdens een hoorzitting op 15 
november 2018, dan wel tijdens een spreekuur op 19 november 2018. 
 
Onderstaand zijn alle vragen gerubriceerd en van een antwoord voorzien. 
 
Een algemene reactie betrof de kwaliteit van de presentatie op de informatie-
avond van 24 oktober 2018.  Slechte zichtbaarheid van de presentatie en slechte 
verstaanbaarheid. Erkend wordt dat dit voor verbetering vatbaar was.  De 
overtuiging is evenwel dat de inhoud van de boodschap wel goed is 
overgekomen en dit was het doel van de informatiebijeenkomst..  
 
De thema’s zijn:  

- Keuzeproces (hoe is het voorgenomen besluit tot stand gekomen) 
- Functionaliteit (geschiktheid van gebouwen) 
- Sacrale en akoestische geschiktheid 
- Muzikale omlijsting 
- Ligging en bereikbaarheid 
- Herbestemmingsmogelijkheden 
- Financien 
- Bijzondere gebruikers 
- Implementatie en flankerend beleid 

 
Keuzeproces 
 

a. Het voorgenomen besluit is te vroeg genomen. De onderbouwing ervan 
vergt meer tijd. De uitvoeringstermijn is te krap gepland. Voorbereidingen, 
vergunningaanvragen, bezwaarmogelijkheden, uitvoering gaan meer tijd 
vragen. Een overgangstermijn (tijd tussen besluit en sluiting) van één tot 
anderhalf jaar is benodigd om te sterke terugval in parochianen te 
vermijden. 
Antwoord:  
Zoals bekend wil het Bisdom vaart zetten achter de besluitvorming en de 
implementatie ervan. Verder uitstel is, mede om financiele overwegingen, 
onverantwoord. Uiteraard kan het proces tot aan het moment van  
daadwerkelijke sluiting op verschillende manieren beinvloed worden.  
De parochianen zullen hierin zoveel mogelijk worden betrokken, waarbij 
de inzet is om terugval in deelnemende parochianen zoveel mogelijk te 
beperken. Tegelijkertijd zal ook worden ingezet (‘een nieuw begin’) om 
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nieuwe doelgroepen aan te spreken. De praktijk leert evenwel dat 
terugval niet te vermijden is. In de (financiele) prognoses is hiermee 
rekening gehouden.  In de loop van de komende tijd zal duidelijk worden 
welke termijn benodigd is. 
 
 

b. Op welke wijze zijn alternatieven in beeld gebracht en beoordeeld? 
Antwoord:  
Nadat in samenspraak met parochianen een Programma van Wensen 
omtrent functionaliteit, sacraliteit, bereikbaarheid is opgesteld, zijn alle 
onderdelen hiervan getoetst aan de gegeven mogelijkheden: de drie in 
gebruik zijnde kerken en bijgebouwen, de St.Janskerk en een 
nieuwbouwoptie. Voor deze toetsing, onder leiding van een 
bestuurslid/architect is wederom  een beroep gedaan op 
vertegenwoordigers van de geloofgemeenschappen. Ook een alternatief 
van één van de werkgroepen is in ogenschouw genomen. Naast genoemde 
thema’s is ook gekeken naar exploitatiecijfers, benodigde investeringen 
en mogelijke herbestemmingen van vrijkomende gebouwen. Per thema is 
een deelconclusie uitgewerkt. Alle deelconclusies zijn gewogen en hebben 
uiteindelijk geleid tot een voorgenomen besluit.  
 

c. De Moeder Godskerk voldoet toch ook aan het Programma? 
Antwoord:  
In beginsel is in alle drie de kerken de mogelijkheid om de gewenste 
ruimtes te creëren. Maar uiteindelijk blijkt het realiseren daarvan in de St. 
Josephkerk het minst ingrijpend te zijn. Hierbij is gekeken naar de 
bouwtechnische impact en de financiële inspanning die het vergt.  
 

d. De Moeder Godskerk is qua uitstraling moderner en dus uitnodigender voor 
de mens van de 21e eeuw? 
Antwoord:  
In de presentatie over het voorgenomen besluit is aangegeven dat de 
beleving van sfeer en uitstraling een kwestie van beleving is. Parochianen 
denken daarover ook verschillend bij de drie kerken. Sacraliteit was één 
van de aangereikte wensen vanuit de brainstormsessies. Een stelling 
“terug naar de oude katholieke tijd” (keuze voor ouder gebouw) typeert 
dat de beleving van parochianen aan de vormgeving van het gebouw is af 
te meten. Echter: wat de parochianen beleven is dat wat zij samen 
ervaren in de ontmoeting met elkaar.  
Met de aanpassing die ons voor ogen staan wordt de “kerk” drempelloos 
en uitnodigend om naar binnen te gaan. 
 

e. Is het gemeentebestuur ingelicht over het voorgenomen besluit? 
Antwoord:  
Vanaf het moment dat aan het gebouwenplan is gewerkt is de gemeente 
op de hoogte gehouden. Er wordt met regelmaat overleg gevoerd met de 
betrokken wethouders. Zodra het besluit definitief is genomen zal er met 
de gemeente opnieuw worden gesproken. 
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f. Waar de meeste gelovigen wonen, waar de grootste bijdrage wordt 
geleverd aan het parochiefonds moet mede bepalend zijn voor de keuze. 
Antwoord:  
De omvang of betrokkenheid van een geloofsgemeenschap heeft geen rol 
gespeeld bij de besluitvorming. Zowel een sterke als een zwakke 
gemeenschap kent zijn voor- en nadelen.  Een sterke gemeenschap 
vandaag biedt geen garanties voor ‘de kerk van morgen’.  
Daarnaast is lastig vast te stellen welke geloofsgemeenschap de grootste 
bijdrage levert (zie onder Financiën).  
 

g. Het is logischer de O.L.Vrouwekerk en de St. Josephkerk te behouden en de 
Moeder Godskerk voortaan voor multifunctionele activiteiten te benutten. 
Men zou ook kunnen inzetten op behoud van een traditioneel (St. 
Josephkerk) en een modern (Moeder Godskerk) gebouw. Dan zijn geen 
wijzigingen noodzakelijk.  
Antwoord:  
Het voorgenomen besluit vloeit voort uit een opdracht van de Bisschop 
van eind 2016 die moet leiden tot het behoud van één kerkgebouw voor 
het stedelijk gebied van Roosendaal. Los daarvan is behoud van meerdere 
gebouwen geen optie, bezien vanuit de financiele, personele en pastorale 
positie waarin de Parochie verkeert.  
 

h. De besluitvorming is ondemocratisch verlopen; er is geen enquete gehouden 
onder parochianen. Stel dat tijdens de hoorzitting de meerderheid tegen het 
voorgenomen besluit is, wordt dit dan teruggedraaid? 
Antwoord:  
De wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt is geregeld in kerkelijke 
documenten. Deze weg wordt gevolgd. Hierin is onder meer geregeld dat 
parochianen in het gehele proces in de gelegenheid worden gesteld deel 
te nemen aan beraadslagingen en hiermee het bestuur te voeden, op weg 
naar besluitvorming. Aldus is te werk gegaan.  
Besluitvorming geschiedt op basis van argumenten en niet op basis van 
een peiling of enquête.  
 

i. Het is logischer de O.L.Vrouwekerk met klooster te behouden.. Behoud van 
de O.L.Vrouwekerk in oorspronkelijke staat, gedeeltelijk gebruik van het 
klooster als werk/ontmoetingsruimte en verhuur van (de overige ruimten 
in) het klooster voor appartementen geniet de voorkeur.  
Antwoord:  
De keuze voor een gebouw wordt gemaakt na weging van tal van factoren. 
Onder meer is gekeken naar de overmaat van de gebedsruimten, de wens 
voor een goed toegankelijke ontmoetingsruimte (zoals ook beschreven in 
het pastoraal beleidsplan), de ruimtelijke indeling van gebouwen, de 
scheiding tussen werk- en publieksruimten, benodigde investeringen en 
herbestemmingsmogelijkheden.  
Alle conclusies leiden tot het voorgenomen besluit.  

 
Functionaliteit (geschiktheid van gebouwen) 
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a. Suggestie om in verband met terugloop kerkbezoek keuze te maken voor 
nog kleiner gebouw cq wijkontmoetingsplekken. 
Antwoord:  
In het Programma van Wensen is rekening gehouden met (verdere) 
terugloop van kerkbezoek. Hierop is een ruimtestaat gebaseerd, die voor 
de grote liturgische ruimte uitkomt op een bezoek van 300 personen.  
De suggestie van wijkontmoetingsplekken wordt meegenomen (en is 
deels al in werking)  in het kader van het seniorenpastoraat.  
 

b. Het programma voorziet in de creatie van een ontmoetingsruimte. Dit is 
niet nodig (kerk is geen bioscoop). 
Welke eisen zijn gesteld aan de ontmoetingsruimte? Hoe groot wordt deze 
ruimte; is die geschikt voor uitvoeringen/ lezingen/ markten? 
Antwoord:  
In het pastoraal beleidsplan neemt het thema ‘ontmoeting’ een centrale 
plaats in. Dit thema is in overleg met het pastoraal team en met 
parochianen vertaald naar een ruimte van ca 150 m2 die een min of meer 
centrale plaats in het gebouw inneemt. Van hieruit zijn gebedsruimten, 
werk- en vergaderruimten, facilitaire ruimten te benaderen. Daarnaast 
leent een ontmoetingsruimte zich voor de ontvangst van parochianen na 
de vieringen (buiten het liturgische gedeelte) en voor het organiseren van 
niet-liturgische activiteiten. Zo’n ruimte (centrale entree, voorportaal, 
vloeiende relatie met gebedsruimte, hiermee mogelijk uit te breiden, 
relatie met overige publieksruimten) is alleen in de St. Josephkerk (en in 
de St. Janskerk) goed realiseerbaar.  
 

c. Hoezo veel verbouwen aan de O.L.Vrouwekerk: er is toch voldoende ruimte 
in het klooster? 
Antwoord:  
Het klooster bevat op zich voldoende ruimte om de ruimtestaat te 
realiseren. De wens om in het kerkgebouw zelf meerdere functies 
mogelijk te maken komt voort uit het voornemen om beschikbare 
ruimten meer adequaat te benutten (overmaat te beperken).  
 

d. Hoe wordt bij de ene stadskerk omgegaan met een grote toeloop van 
gelovigen tijdens feestdagen? Staanplaatsen? 
Antwoord:  
Na herinrichting van de St. Josephkerk ontstaat een ontmoetingsruimte 
die vrij eenvoudig bij de grote gebedsruimte kan worden betrokken. 
Hiermee kan de capaciteit (ruimtestaat: 300 personen) aanzienlijk 
worden vergroot. Daarnaast is voorzien in het organiseren van meerdere 
vieringen op zon – en feestdagen.  

 
Sacrale en akoestische geschiktheid 
 

a. Kerkgebouw waarin rommelmarkten zijn georganiseerd heeft zijn rol als 
kerk verloren. 
Antwoord:  
Onlangs zijn nieuwe regels gesteld (Bisdom) bij het gebruik van 
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gebedsruimten voor niet-liturgische activiteiten. Mede om die reden zal 
het gebruik van gebedsruimten voor steeds meer toegespitst worden op 
activiteiten waarvoor dit bedoeld is. Dit verklaart tevens de wens voor het 
reorganiseren van ruimten om daarmee onder meer een 
ontmoetingsruimte in een gebouw te creëren. Zo’n ontmoetingsruimte 
leent zich beter voor profane activiteiten.  
 

b. Mag aan een monument verbouwd worden? 
Antwoord:  
Verbouwingen van een rijks- dan wel gemeentelijk monument is 
vergunningsplichtig. Bij Rijksmonumenten ziet de Erfgoedinspectie toe op 
mogelijke veranderingen. Verbouwing is zeker toegestaan, maar vergt 
zorgvuldige voorbereiding en uitvoering.  

 
Muzikale omlijsting 
 

a. Suggestie om het meezingen tijdens vieringen sterk te bevorderen. 
Antwoord:  
in het nieuwe korenbeleid (thans onderwerp van bespreking met koren, 
dirigenten en organisten) wordt ingezet op variatie in het type vieringen 
en daarbij behorende ondersteuning van koren. Het betrekken van 
kerkgangers bij vieringen, met ondersteuning van koren, is een belangrijk 
uitgangspunt.  
 

b. Akoestiek en pijporgel zijn cruciaal voor muzikale omlijsting (met name 
Gregoriaans). Is hiermee voldoende rekening gehouden? 
Antwoord:  
Bij het uitwerken van het besluit zal, indachtig ook het nieuwe 
korenbeleid, aandacht zijn voor de kwaliteit van (beschikbare) 
instrumenten. Niet ondenkbaar is om bijvoorbeeld een orgel over te 
brengen naar de nieuwe stadskerk.  
Bij een verbouwing zal ook aandacht benodigd zijn voor de akoestiek van 
het gebouw.  
 

c. Wordt rekening gehouden met de vorming van ‘duurzame’ koren (periode 
van minimaal 5 jaar); Moet overwogen worden Franciscuskoor en 
Langdonkkoor verplicht te laten fuseren?  
Wordt het belangrijk gevonden meerstemmige Latijnse missen cq 
Gregoriaans te handhaven?  
Is nagedacht over de instandhouding van meerstemmige, goed klinkende 
koormuziek (gesteld dat koren zoals Alphonsuskoor, Moeder Godskoor 
worden opgeheven)? 
Antwoord:  
Verwezen wordt naar het nieuwe korenbeleid, wat thans in voorbereiding 
is (zie ook antwoord a hiervoor).  
 

d. Hoe gaat het bestuur om met het manco dat de St. Josephkerk niet over een 
behoorlijk orgel beschikt (en de andere kerken wel), terwijl dit wel benodigd 
is? 
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Wordt overwogen een nieuw pijporgel aan te schaffen voor de nieuwe 
stadskerk (zoals aanwezig in de O.L.Vrouwekerk)? 
Antwoord: 
Bij de herinrichting van de St. Josephkerk zal onder meer gekeken worden 
naar noodzakelijke of ontbrekende faciliteiten. Bij de te sluiten kerken zal 
worden bezien wat er mogelijk uit de inventaris (waar onder orgel) 
meegenomen kan worden. 

  
Ligging en bereikbaarheid 
 

a. Alleen de O.L.Vrouwekerk ligt in het fysieke, als zodanig beleefde centrum 
van de stad; andere kerken niet. Is/wordt dit meegenomen in gesprekken 
met het gemeentebestuur? 
Antwoord:  
Geoordeeld is dat geen van de drie kerken in het centrum van de stad 
gelegen is. Zij liggen alle drie in een zone rond het centrum, de een wat 
meer, de ander wat minder ver daar vandaan.  
De bereikbaarheid, ligging aan doorgaande wegen, is wel meer 
onderscheidend.  Dat het centrum geen liturgisch gebouw (meer) kent 
wordt (ook) door de gemeente betreurd, maar deze keuze is reeds in 
2004 gemaakt (sluiting St. Janskerk) en niet meer terug te draaien. 
  

b. Aan/nabij de Kade is voldoende parkeergelegenheid. Is hier rekening mee 
gehouden? Bij de St. Josephkerk is te weinig parkeerruimte. 
Antwoord:  
Parkeervoorzieningen voor parochianen die vieringen bezoeken zijn in 
alle gevallen voorhanden. Nader bezien moet worden of dit ook bij grote 
toeloop geldt. Tot op heden hebben zich bij grote bijeenkomsten geen 
onoverkomelijke problemen voorgedaan. De voorzieningen voor 
dagdagelijks gebruik zijn bij de Kade wel meer beperkt in verband met 
het nagenoeg ontbreken van voorzieningen op eigen terrein en betaald 
parkeerregime elders.  
 

c. Hoe om te gaan met de grotere reisafstanden naar de ene stadskerk? Is 
rekening gehouden met verlies aan parochianen? 
Antwoord:  
In alle gevallen is rekening gehouden met terugval van het aantal 
parochianen. Ongeacht welke keuze wordt gemaakt: reisafstanden blijven 
altijd bestaan, voor de ene of voor de andere gemeenschap.  
Wel wordt inzet overwogen om ‘nieuwe’ parochianen te gaan winnen om 
de geloofsgemeenschap in Roosendaal nieuw elan te geven.  
De keuze en inrichting van een nieuwe stadskerk en de beeldvorming 
hieromheen kan hieraan een belangrijke impuls geven.  
 

d. Wat is de haalbaarheid (ruimtelijk, financieel) van het uitbreiden van 
parkeerruimte bij de St. Josephkerk? 
Antwoord:  
In overleg met de gemeente moeten mogelijkheden (op eigen dan wel 
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openbaar terrein) nader worden bekeken.  
 

e. De Moeder Godskerk kent geen parkeerproblemen; uitbreiding lijkt mogelijk 
op naastgelegen groenstrook. 
Antwoord: 
De opmerking is op zich juist.  
De zichtbaarheid, bereikbaarheid en parkeren heeft bij alle drie de kerken 
hun positieve en negatieve kenmerken. Belangrijk argument is het 
parkeren voor medewerkers en dagelijkse bezoekers. Dan biedt de St. 
Josephkerk relatief betere mogelijkheden met een eigen afsluitbaar plein 
voor de kerk en openbare parkeergelegenheden rond het 
parochiecentrum.  
 

f. De Moeder Godskerk is qua bereikbaarheid prima gelegen; kerkgangers 
zullen het lastig vinden de psychologische drempel van de Rijksweg te 
passeren. 
Antwoord: 
De moderne parochiaan heeft weinig met psychologische drempels als 
een rijksweg (of spoorlijn). En mocht dat wel zo zijn dan had de Moeder 
Godskerk daar al langere tijd hinder van indien de parochiaan vanuit de 
wijk Tolberg moet komen. Maar daar is niets van gebleken. 

 
Herbestemmingsmogelijkheden 
 

a. O.L.Vrouwekerk/klooster zijn niet voor andere doeleinden te gebruiken; dus 
beter om te handhaven.  
Antwoord:  
Herbestemming van beide rijksmonumenten (O.L.Vrouwekerk en St. 
Josephkerk) lijkt het meest lastig te realiseren. Voor de  O.L.Vrouwekerk 
is een mogelijk lichtpunt de combinatie met het klooster 
(woon/zorgfunctie) en de tuin, alsmede de positie van het complex in een 
stedelijk herstructureringsgebied.  
 

b. Kan informatie worden verstrekt over interesses van derden voor de Moeder 
Godskerk? 
Antwoord:  
Uit contacten met de gemeente is gebleken dat er interesse van derden 
bestaat. Ook zijn signalen vanuit de markt ontvangen. Het voert thans te 
ver om daarover in detail te treden. 
 

c. Zoekt het bestuur aktief naar een investeerder, gelet op het feit dat bij 
sluiting van de Moeder Godskerk een belangrijke plaats voor 
cultuuruitingen (concerten) verloren dreigt te gaan.  
Antwoord:  
Zodra het besluit definitief is, zal aktief aan herbestemming van dit 
gebouw worden gewerkt. Aangezien het gebouw als zodanig blijft 
bestaan, zal de beschikbaarheid voor cultuuruitingen afhangen van de 
mogelijkheden die de nieuwe eigenaar biedt.  
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Dit aspect wordt ook betrokken in de gesprekken met de gemeente.  
In zijn algemeenheid geldt dit uiteraard ook voor de andere gebouwen.  

 
Financien en participatie 
 

a. Realiseert men zich dat sluiting van de O.L.Vrouwekerk 
kapitaalsvernietiging is en de gedane restauratiebijdragen van parochianen 
zouden moeten worden terugbetaald? 
Antwoord:  
Het is goed dat de O.L. Vrouwekerk afgelopen jaren is gerestaureerd, 
anders zou het pand versneld verpauperd zijn. Herbestemming zou dan 
een schier onbegaanbaar pad zijn geworden. Nu kan een goed hersteld en 
onderhouden pand ‘op de markt’ worden gebracht. Er is dus zeker geen 
sprake van kapitaalsvernietiging. De opbrengst van panden blijft binnen 
de parochie en dus voor de parochianen (ook voor hen die eerder hebben 
bijgedragen) beschikbaar. Overigens moet nog vermeld worden dat de 
onderhoudsstaat van het klooster wel te wensen overlaat.  
 

b. Wat zijn de huidige kosten van dagelijks onderhoud van de drie kerken? 
In hoeverre zijn de financiele aspecten bepalend voor de gemaakte keuze? 
Antwoord: 
Een overzicht van onderhoudskosten is hieronder gegeven (2017)..  
Bezien vanuit de begroting van de exploitatie (inclusief aanvullende 
inkomsten uit huur en fondsenwerving) kan geconcludeerd worden dat 
deze voor welk gebouw ook gekozen wordt niet onderscheidend is voor 
de te maken keuze. Ook de onderhoudskosten op langere termijn zijn 
onvoldoende onderscheidend.   
 

KERKEN Dagelijks  
onderhoud 

Energie 
kosten 

Verzekeringen/ 
belastingen 

Emmaüs 4.419,= 12.236,= 9.169,= 

Moeder Gods 2.609,= 2.075,= 1.047,= 

OLV 5.890,= 21.528,= 7.140,= 

    
PASTORALE STEUNPUNTEN Dagelijks 

onderhoud 
Energie 
kosten 

Verzekeringen/ 
belastingen 

Emmaüs 3.791,= 6.470,= 2.341,= 

Moeder Gods 4.630,= 6.054,= 782,= 

OLV 4.264,=  4.834,= 

 
 
c. Is bij de St. Josephkerk binnenkort groot onderhoud te verwachten, zoals 

eerder bij de O.L.Vrouwekerk het geval was? 
Antwoord:   
Bij de restauratiewerkzaamheden van afgelopen jaren aan de St. 
Josephkerk is ruim €3 miljoen geinvesteerd. Er resteert nog een uitgave 
voor een gedeeltelijke vervanging van het dak. Hiervoor loopt voor de 
komende jaren een onderhoudsplan met subsidie (als Rijksmonument 
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verkregen). De subsidiegelden hiervoor zijn toegezegd dan wel reeds 
ontvangen. 
Voor de langere termijn wordt per jaar een bedrag op de balans 
gereserveerd om uitgaven in de toekomst te kunnen doen; de 
verwachting is dat de komende 25 jaar geen groot onderhoud benodigd 
is.  
 

d. Kan het bestaan en de omvang van het Pastoor van Loonfonds worden 
toegelicht? 
Antwoord:  
Dit fonds is destijds ingesteld door voormalig Pastoor van Loon en staat 
op zichzelf.  De parochie heeft er geen betrokkenheid bij. 
 

e. De Moeder Godskerk is het goedkoopst, gelet op stookkosten; de 
O.L.Vrouwekerk is net gerestaureerd; vreemd dat toch voor een andere kerk 
wordt gekozen. 
Antwoord:  
Gezien de aard van het gebouw zijn de exploitatielasten van de Moeder 
Godskerk het laagst. Zou dit het enige keuzecriterium zijn dan zag het 
plaatje er anders uit. Daarnaast moet worden vastgesteld dat de 
afgelopen jaren ook aan  de St. Josephkerk de nodige 
restauratiewerkzaamheden hebben plaats gevonden; ook hier in 
samenwerking en met steun van de geloofsgemeenschap aldaar.  
 

e. Inzicht in de offertes van verbouwingen (zoals St. Josephkerk) is nodig om 
een goede vergelijking te maken; alleen offerte alternatief O.L.Vrouwekerk 
is beschikbaar. 
O.L.Vrouwekerk met klooster is met weinig kosten geschikt te maken voor 
alle functies.  
Antwoord:  
Op basis van de ruimtelijke plannen zijn investeringsramingen opgesteld.  
 

Joseph kerk OLV kerk MG St Jan nieuwbouw

 
investeringen 819.610,= 1.774.255,= 1.556.809,= 1.607.000,= 3.042.000,=  
opbrengsten bij verkoop 970.000,= 1.310.000,= 1.170.000,= 1.620.000,= 1.620.000,=

investering  (min) 150.393,= 464.255,=   386.809,= (min) 13.000,=  1.422.000,=

 
Opmerking: Op de Moeder Godskerk en de voormalige Goede Herderkerk rust een 
renteloze lening van afgerond tesamen € 0,4 miljoen. 
 
Het door een werkgroep aangedragen alternatief om de O.L.Vrouwekerk 
in zijn geheel als gebedsruimte te behouden (en het klooster aan te 
passen) vergt een investering van € 1.338.000,= bij geraamde 
opbrengsten van andere gebouwen van € 1.380.000,=. 
 

f. Is het denkbaar om meer parochianen bij de kerk te betrekken door het 
aanpassen van de parochiebijdrage? 
Antwoord: 
De jaarlijkse begroting kampt met een aanhoudend tekort op de verlies-
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en winstrekening. Het bestuur slaagt er al enkele jaren in de uitgaven 
terug te dringen, edoch de inkomsten dalen de laatste jaren nog sneller. 
De Parochie ziet dus voor de taak gesteld om zijn inkomsten te verhogen, 
onder meer door andere doelgroepen te bereiken. Het ligt in dat verband 
niet voor de hand om te pleiten voor lagere bijdragen. Overigens is 
eenieder vrij om naar vermogen zijn bijdrage te leveren (we noemen 
slechts een richtbedrag).  
 

g. Kan er een overzicht worden verstrekt van parochiebijdragen, verdeeld over 
de drie kerken? 
Antwoord: 
Deze vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden. De opbrengsten 
worden geadministreerd naar de voormalige geloofsgemeenschappen 
(parochies) en ook nog eens op verschillende bankrekeningen. Hierdoor 
zijn tal van ‘kruisverbanden’ ontstaat en is niet precies duidelijk wat de 
opbrengst per kerk is.  
Als dan toch een globaal overzicht wordt gemaakt op basis van 
postcodegebieden ontstaat hetvolgende (onzuivere) beeld (situatie 
2017): 

    St Norb      OLV  Emmaüs       MG 

parochianen 31644   7049  5302  17623 

huishoudens 19202   4676  3374  10437 

aantal deelnemers 2087   571  420  896 

% deelname  10,9   12,2  12,4  8,6 
Opbrengst x € 1000,-   192,4        41,5         44,1        106,8* 
 
  *De gegevens/opbrengsten bij MG zijn opgebouwd uit bijdragen van de voormalige  
  gemeenschappen St. Franciscus (€ 24.000,=), Goede Herder (€ 21.000,=), Moeder  
  Gods (€ 45.000,=) en kern Nispen. 
  

Bijzondere gebruikers 
 

a. Ruimten in de gebouwen worden voor specifieke activiteiten 
(multifunctioneel) gebruikt (van binnen en buiten de parochie). Moet dit (in 
het oordeel van het bisdom) meewegen?  
Antwoord: 
Met het gebruik van ruimten voor parochiegebonden activiteiten is in de 
nieuwe situatie voldoende rekening gehouden. Voor verhuur van ruimten 
aan derden zal opnieuw bekeken worden welke mogelijkheden zich 
voordoen.  

 
b. Sluiting van de Moeder Godskerk leidt tot teloorgang van een plaats voor 

het geven van concerten. Hoe gaat het bestuur hiermee om? 
Antwoord: 
Zie antwoord hiervoor onder a.  
 

c. Ruimten in de O.L.Vrouwekerk/klooster worden door diverse groepen 
gebruikt (van binnen en buiten de parochie). Heeft de nieuwe locatie 
voldoende ruimte op die groepen op te vangen? 
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Antwoord:  
Zie antwoord onder a. 

 
 
Implementatie en Flankerend beleid 
 

j. Ouderen zijn niet te bewegen om naar een andere kerk te gaan; te ver, te 
donker in de winter; zij gaan voor de parochie verloren.  
Antwoord:  
De bereikbaarheid van de stadskerk voor ouderen speelt uiteraard overal, 
ongeacht voor welke kerk wordt gekozen. Tot op heden zijn ervaringen 
opgedaan met de kerktaxi, hoewel deze niet intensief gebruikt wordt. Het 
voornemen bestaat om met betrokkenen naar maatwerk te gaan streven.  

 
k. Suggestie om kostbare en persoonlijke goederen uit de kerken te 

inventariseren en eventueel mee te verhuizen naar de stadskerk. 
Voorbeeld: Doopvont uit O.L.Vrouwekerk (oorsprong St. Janskerk), het orgel 
van O.L.Vrouwekerk. e.d.  
Antwoord:  
Eén van de vele vervolgwerkzaamheden nadat het besluit definitie is 
genomen, betreft het inventariseren van alle goederen in de te sluiten 
gebouwen. Voor kostbare voorwerpen (waaronder ook die met 
persoonsgebonden waarde) zal waar mogelijk een nieuwe bestemming 
worden gezocht binnen de kerkgemeenschap. Zo is het heel wel denkbaar 
dat de genoemde objecten  een nieuwe bestemming zullen vinden.  
 

l. Is het bestuur bereid elders in Roosendaal-zuid een plaats beschikbaar te 
maken voor het houden van diensten? 
Antwoord:  
In het overleg met de PKC’s heeft het bestuur al aangegeven dat hier 
nadrukkelijk naar gekeken zal worden. Met name ook de 
seniorenpastoraten zullen een grote mate van nabijheid moet blijven 
houden voor hun activiteiten. 
  

m. Kan bij een nieuwe start met de ene stadskerk een naamswijziging naar 
‘Norbertuskerk’ worden doorgevoerd? (Meerdere vraagstellers). 
Antwoord:  
De suggestie wordt meegenomen in de voorbereiding van ons gesprek 
met de Bisschop over het definitieve besluit. 
  

n. Twee Mariakerken worden gesloten; is er een nieuwe plek voor Maria in de 
nieuwe stadskerk? 
Antwoord:  
De vraag appelleert aan de gevoelens voor een bijzondere persoon binnen 
de katholieke kerk. Naar de wijze waarop Maria in de stadskerk een 
plaats kan vinden zal in het bijzonder worden gekeken.  
 

o. Hoe wordt straks de administratie georganiseerd; de aanschrijving voor 
vastenacties; parochiefonds; distributie parochieblad? 



  

12 
 

Antwoord:  
De administratie is waar mogelijk al gecentraliseerd. Zoals bekend blijft 
de ledenadministratie in verschillende domeinen opgedeeld om de 
werkbelasting voor betrokkenen te spreiden.  
De aanschrijving voor verschillende activiteiten (zoals parochiebijdrage) 
gebeurt thans nog vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen, maar 
het ligt voor de hand hier ook een centralisatieslag te maken.  
De distributie van het parochieblad zal op dezelfde wijze als tot nu toe 
gebruikelijk worden voortgezet (dankzij inzet van vrijwilligers).  
 

 


