
Overzicht veel gestelde vragen 
o.a. uit de gesprekken met de geloofsgemeenschappen 

d.d. 6 mei 2022 
 

 

 

Het proces 
1. Hoe gaat dit proces er uit zien? 
2. Welke stappen gaan we zetten? 
3. Hoe lang gaat dit proces duren? 

4. Als er geen weekendvieringen in het kerkgebouw meer zijn, wat mag er dan nog wel?  
5. Komt er voor iedere geloofsgemeenschap een apart stappenplan? 
6.  

 
Basis voor dit proces zijn: 
a) De notitie “De parochie HH. Twaalf Apostelen op een kruispunt”. 
b) De voorgeschreven procedure voor onttrekking van een kerkgebouw aan de eredienst, d.d. 7 dec. 

2017. 
c) De brief van de bisschop van 12 maart 2014 waarin hij instemt met een beperkt gebruik van een 

kerkgebouw wanneer dit niet meer gebruikt wordt voor een reguliere eredienst op zon- en 
weekdagen.  
Dit betreft: een avondwake, een uitvaart, een huwelijksviering, een liturgische viering bij een 
huwelijksjubileum, een liturgische viering bij gelegenheid van een patroonsfeest of bij gelegenheid 
van traditionele festiviteiten die eigen zijn aan de gemeenschap (bijv. een schuttersmis). 

d) De concrete belangstelling voor het betreffende kerkgebouw . 
  

 

Lokaal Geloven 
7. Hoe kunnen we GG zijn zonder kerkgebouw? 
8. Wat en hoe kunnen we van elkaar leren? 
9. Hoe kunnen we elkaar attent maken op ‘good practices’? 
10. Welke ondersteuning is beschikbaar? 
11. Waarom is er geen vitaliteitsscan gemaakt? 
12. Hoe zit het met verantwoordelijkheden locatieraad en pastoraatsgroep? 
13. Hoe zit het met het ‘eigenaarschap’ van het kerkgebouw? 
 

 De toekomst van de lokale geloofsgemeenschap met of zonder een eigen kerkgebouw wordt onderwerp 
van gesprek op de werkochtend 14 mei 2022. 

 

Het kerkgebouw 
14. Hoe gaat het nu verder met ons kerkgebouw? 
15. Kunnen we nog over onze bijgebouwen blijven beschikken?  
16. Wat gebeurt er met de inventaris? 
17. Kunnen we niet een gezamenlijke inventarislijst maken?  

18. Waar blijven we met ons archief? 
 

 
De eerder genoemde procedure voor onttrekking van een kerkgebouw aan de eredienst, d.d. 7 dec. 2017, 
bevat een over de periode tussen de laatste reguliere viering en de onttrekking aan de eredienst, en er ligt 
een brief van de heer Zuijdwijk van 15 februari 2013 over wat wel of niet in een kerkgebouw achter kan 
blijven als dit wordt verkocht.  
 



Financiën / Beheer 

19. Moeten we nog wel meedoen aan de actie Kerkbalans? 
20. Wat gebeurt er met de tot nu toe opgebouwde reserves? 
21. Wat gebeurt er met de opbrengst van eventuele verkoop? 
22. Wat gebeurt er met onze begraafplaats.  
23.  

 
Naast de gebruikelijke afdracht aan het bisdom worden de opbrengsten van eventuele verkoop 
toegevoegd aan de reserves van de parochie. Sinds 1 januari 2019 mag bij verkoop van onroerend goed 
maximaal 60% naar een speciale bestemmingsreserve waaruit de parochie mag putten voor bijvoorbeeld 
een jongerenwerkster, ondersteuning van het parochiebestuur, en/ of een projectmedewerk(st)er. In de 
praktijk maakt de parochie op dit moment al gebruik van deze mogelijkheid.  
 

 

 

 

 

 

Dit overzicht wordt telkens aangevuld vanuit de meest recente stukken en verslagen.  

 

 

 

Arnhem, 6 mei 2022 

 

 

 


