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1 Voorgeschiedenis/ samenvatting 

1.1 Voorgeschiedenis 

Het parochiebestuur van de Heilige Pater Damiaan parochie heeft in 2014 het beleidsplan gebou-

wen 2015-2019 vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld door de werkgroep gebouwen van de 

Heilige Pater Damiaan parochie. In dat beleidsplan wordt geconcludeerd dat (per 2014) de gebou-

wen in goede staat verkeren en dat er regelmatig en goed onderhoud gepleegd wordt.  

 

Aan de kernen is gevraagd wat de sterke en de zwakke punten van de gebouwen waren. Deze 

vraag is door het merendeel van de kernen niet beantwoord. De werkgroep gebouwen heeft 

daarop zelf een overzicht gemaakt van sterke en zwakke punten. Bij de zwakke punten werden drie 

belangrijke punten genoemd: 

 De toekomstige beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers die deskundig zijn op tech-

nisch gebied om het onderhoud aan de gebouwen uit te voeren en deskundigen op 

groenverzorgingsgebied om het onderhoud aan de tuinen en begraafplaatsen uit te voe-

ren; 

 Het aantal kerkbezoekers in de toekomst. Verwacht werd dat het aantal kerkbezoekers 

blijft dalen waardoor de beschikbare capaciteit de benodigde capaciteit verre gaat over-

treffen; 

 De toenemende kosten van het onderhoud van de kerkgebouwen waardoor het op den 

duur onmogelijk wordt een kostbare voorziening als een (monumentaal) kerkgebouw in 

stand te houden. De kosten kunnen niet meer opgebracht worden door het dalend aantal 

parochianen dat meedoet aan de actie Kerkbalans. 

 

De werkgroep gebouwen heeft indertijd geen uitspraken gedaan over criteria tot herbestemming 

van kerkgebouwen. Wel is aanbevolen dat het parochiebestuur jaarlijks een meting gaat uitvoeren 

om (geloofsgebonden) vitaliteit en (financiële) zelfdragendheid van elke parochiekern vast te stel-

len. Het parochiebestuur heeft het voorstel overgenomen om te gaan voor tijdelijke, betaalbare 

oplossingen en zo te proberen om alle kerkgebouwen open te houden tot 2019. Door omstandig-

heden is sinds 2015 niet elk jaar een meting van de vitaliteit en zelfdragendheid uitgevoerd. De 

twee wél uitgevoerde metingen in 2015 en 2016 kunnen met de kennis van nu niet objectief en 

diepgravend worden genoemd. Op basis van het besluit van het parochiebestuur uit 2014 is een 

sluiting van kerkgebouwen in onze parochie tot dit moment voorkomen.  

 

In het najaar van 2019 heeft het parochiebestuur een nieuw parochieplan vastgesteld waarin onder 

meer om aandacht werd gevraagd voor de gebouwensituatie. Vanaf het najaar van 2020 zijn inven-

tarisaties gedaan en voorbereidingen getroffen om de situatie rond onze kerkgebouwen opnieuw 

te beoordelen. Door de coronapandemie kon het parochiebestuur pas op 31 augustus 2021 een 

concept voorgenomen besluit herbestemming kerkgebouwen nemen. Dat concept is op 3 septem-

ber voorgelegd aan de bisschop, die na raadpleging van alle relevante gremia medio februari 2022 

een advies heeft gegeven aan het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft het advies van de 

bisschop verwerkt in het voorgenomen besluit dat nu voorligt. 
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1.2 Samenvatting 

Financiële zelfdragendheid parochie onvoldoende 

De agendacommissie van de Heilige Pater Damiaan parochie heeft in het najaar van 2020 met alle 

8 parochiekernencommissies een meting van de (financiële) zelfdragendheid tussen 2013 en 2019 

en een meting van de geloofsgebonden vitaliteit anno 2020 uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn 

daarna voorgelegd aan het bestuur van de Heilige Pater Damiaan parochie. Geconstateerd wordt 

dat in onze parochie als geheel in 7 jaar tijd de inkomsten ten opzichte van 2013 met 18% (€ 

145.939) zijn gedaald. De kosten van het onroerend goed, die in 2019 (laatste op dat moment be-

kende jaarrekening) al 4% hoger waren dan de norm van het Bisdom (25%), zijn in diezelfde peri-

ode slechts met 15% gedaald en begonnen de laatste jaren weer relatief toe te nemen. De overige 

kosten zijn door forse inspanningen van de parochiekernen en door krimp van het pastorale team 

wel sterker gedaald, maar kunnen door hun beperkte omvang niet de “verliezen” op de gebouwen 

compenseren. Al met al heeft de Heilige Pater Damiaan parochie in 6 van de zeven onderzochte 

boekjaren verlies geleden, na correctie voor het positief resultaat van 2017 in totaliteit een bedrag 

van € 553.160. Dit is in de loop van de tijd telkens in mindering gebracht op de reserves in onze 

balans.  

 

Geloofsgebonden vitaliteit neemt af 

Het aantal vrijwilligers is tussen 2013 en 2019 met 30% (318) gedaald, en het reguliere kerkbezoek 

met 32% (oftewel 300 kerkgangers). Dat betekent dat in de Heilige Pater Damiaan parochie van de 

16.500 geregistreerde katholieken eind 2019 nog ongeveer 650 parochianen wekelijks een eucha-

ristieviering bezoeken. Recente metingen van het aantal kerkbezoekers laten zien dat het aantal 

kerkbezoekers eind 2021 ongeveer 410 parochianen per week bedraagt. Door de coronapandemie 

is de daling van het aantal kerkgangers versterkt. De verwachting van de werkgroep gebouwen uit 

2014 over de vitaliteit van de parochie, gemeten aan vrijwilligers en aan kerkgangers, is daarmee 

inmiddels ook bewaarheid.  

 

Omvang en draagkracht pastorale team neemt af 

Waar de gebouwencommissie in 2013 niet over heeft gerapporteerd is de afname van de omvang 

van het pastorale team. In het onderdeel “Bisdom specifieke aanwijzingen 2021”1 wordt ook aan-

gegeven dat de beschikbaarheid van teamleden een belemmering kan vormen om in de eigen 

kern te blijven vieren. Het vertrek van teamleden door pensionering en anderszins betekent dat, 

ondanks alle inspanningen om de vacatures in te vullen, de structurele formatie in het team van 5,8 

fte in 2013 naar 3,8 fte in 2022 is gedaald. De beschikbaarheid van teamleden vormt - mede door 

ziekte - de laatste jaren regelmatig een probleem en het team moet grote moeite doen om in de 

10 kerken van het samenwerkingsverband (8 in de Heilige Pater Damiaan parochie, 2 in de Heilige 

Maria parochie Walcheren) wekelijks een viering te houden. De verhoudingsgewijs toenemende 

inzet van het (krimpende) team voor vieringen leidt tot geen inzet of minder inzet voor pastorale 

activiteiten die nieuwe geloofsgenoten moeten opleveren. De kaars brandt aan twee kanten snel 

op.  

 

                                                      
1 Richtlijnen voor het langdurig gebruik van een kerk door een ander kerkgenootschap dan de eigenaar van het kerkge-

bouw (2021) 
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Het parochiebestuur heeft om deze redenen eind 2019 besloten om de gebouwensituatie in de 

Heilige Pater Damiaan parochie te inventariseren en een besluit te nemen aangaande de toekomst 

van de kerkgebouwen. Dat er daarbij kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken gaan worden en 

vervolgens gesloten gaan worden is een onontkoombare toekomst. 

 

Verschillen in financiële zelfdragendheid en geloofsgebonden vitaliteit tussen de kernen leidend voor 

keuze kerksluitingen 

Er zijn binnen de Heilige Pater Damiaan parochie verschillen in vitaliteit en zelfdragendheid tussen 

de parochiekernen. In dit document beschrijft de Agendacommissie eerst per parochiekern de ge-

loofsgebonden vitaliteit en de financiële zelfdragendheid. Op basis van deze beschrijving heeft het 

parochiebestuur een voorgenomen besluit genomen over het open houden van een vijftal kerken, 

dat nu aan de parochianen zal worden voorgelegd. Voor het cluster Noord luidt het voorgenomen 

besluit om de kerk van de parochiekern Zierikzee open te houden. Voor het cluster West luidt het 

voorgenomen besluit om de kerk van de parochiekern Heinkenszand open te houden. Voor het 

cluster Oost luidt het voorgenomen besluit om de kerken van de parochiekernen Ovezande en 

Kwadendamme open te houden. Onze drie kerken in Hansweert, ’s Heerenhoek en Lewedorp wor-

den aan de eredienst onttrokken en vervolgens gesloten. De toeristenkerk in Burgh-Haamstede 

valt buiten de reikwijdte van dit besluit. 

 

Dit voorgenomen besluit luidt een transitiefase in. Het parochiebestuur heeft in het cluster Oost 

geen duidelijk verschil kunnen constateren tussen de kerk in de parochiekern Kwadendamme en 

de kerk in de parochiekern Ovezande. Daarom heeft het parochiebestuur besloten om deze beide 

kerkgebouwen de komende drie jaar nog open te houden en de ontwikkelingen op het gebied van 

de financiële zelfdragendheid en geloofsgebonden vitaliteit te blijven volgen. Dat betekent dat –bij 

ongewijzigde omstandigheden- het parochiebestuur in 2025 een keuze gaat maken welk van de 

drie overgebleven kerkgebouwen in de Zak van Zuid-Beveland dan nog open blijft.  

 

Samengevat heeft het parochiebestuur het voornemen om over te gaan tot sluiting van drie van de 

acht kerken in onze parochie, gevolgd door nog eens twee van de resterende vijf kerken over drie 

jaar. Dan ontstaat een situatie waarin er naast de parochiekerk in Goes één kerk in de Zak van Zuid-

Beveland en één kerk op Schouwen- Duiveland beschikbaar blijven voor het wekelijks volgen van 

de erediensten.  

 

Creëren van een voorziening in parochiekernen waar de kerk gesloten wordt 

De Agendacommissie kiest ervoor de eerder in gezette lijn van zo lang mogelijk zichtbaar aanwe-

zig blijven in de kernen te continueren. Misschien past de katholieke gemeenschap wel een be-

scheidener teken van aanwezigheid. De agendacommissie zal onderzoeken hoe in de drie kernen 

waar de huidige kerk gesloten wordt ruimtes beschikbaar komen waar - buiten de eucharistievie-

ringen - geloofsgebonden activiteiten kunnen plaatsvinden. Er dient een flexibel in te richten 

ruimte te zijn voor contemplatie voor circa 20 parochianen, waar ook vergaderd kan worden en de 

pastoraal werkers desgewenst gesprekken met parochianen kunnen voeren. Medegebruik door an-

dere gemeenten zou overwogen kunnen worden op basis van de nieuw uitgebrachte richtlijnen 
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door ons Bisdom. De vieringen vinden dan alleen plaats in de vijf en later drie kerken, maar leden 

van de geloofsgemeenschap kunnen dan per kern lokale activiteiten organiseren.  

 

Eventueel kan ervoor gekozen worden om een bescheiden, uniform gebouw met een devotieka-

pelfunctie te bouwen, dat dan als een nieuw baken voor de rooms katholieke gemeenschap in de 

betreffende kern kan dienen. Dat gebouw moet aan een programma van eisen voldoen dat door 

de gebouwencommissie kan worden opgesteld en vervolgens door het bestuur van de Heilige Pa-

ter Damiaan parochie kan worden vastgesteld. Vooralsnog denkt de Agendacommissie aan een on-

derhoudsarm gebouw met een kerkelijke uitstraling. Deze devotiekapel wordt zo meer een ont-

moetingspunt en een uitvalsbasis voor de lokale geloofsgemeenschap. Bijkomende overweging is 

dat de bij een kerksluiting verwachte daling in de parochiebijdrage op deze manier wellicht be-

perkt kan worden. De communicatie kan eerder worden ingezet op “naar een hedendaagse plaats 

in de maatschappij”, dus toekomstgericht, dan alleen negatief met “kerksluiting”. Ook hiervoor 

geldt dat dit alleen overwogen zal worden in kernen waar de parochianen het nut van een derge-

lijke voorziening onderschrijven. 

 

Tot slot 

De in 2014 gekozen strategie heeft ertoe geleid dat de kerken in de acht kernen van de Heilige Pa-

ter Damiaan parochie nog een aantal jaren in de volle omvang hebben kunnen functioneren. De 

inschatting van de werkgroep gebouwen dat het om een tijdelijke zaak zou gaan is helaas bewaar-

heid. De komende tijd zal het parochiebestuur van de Heilige Pater Damiaan parochie genoodzaakt 

zijn om voor iedereen pijnlijke beslissingen te nemen. 
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2 Analyse financiële zelfdragendheid per kern 

Vanaf de oprichting van de Heilige Pater Damiaan parochie is elke parochiekern nog zijn eigen fi-

nanciële administratie blijven. Daardoor kunnen de financiële gegevens worden gebruikt ter onder-

steuning van de keuze van de open te houden kerkgebouwen. Voor de analyse van de financiële 

zelfdragendheid heeft de Agendacommissie gebruik gemaakt van de financiële gegevens zoals die 

waren vastgelegd in de jaarrekeningen van de kernen en de Damiaan parochie in de jaren 2013 tot 

en met 2019. Deze gegevens zijn door de Agendacommissie ook verstrekt aan de parochiekern-

commissies tijdens de laatste vitaliteitsmeting in de tweede helft van 2020. Voor deze analyse zijn 

alle gegevens opgeschoond voor eenmalige inkomsten. 

 

De financiële zelfdragendheid van de parochiekern wordt uitgedrukt in 6 parameters: 

1. Het aantal jaren met een positief exploitatieresultaat; 

2. Het exploitatieresultaat: het jaargemiddelde van de zeven onderzochte jaren; 

3. Het percentage van het gemiddelde exploitatieresultaat ten opzichte van de gemiddelde 

gemaakte kosten; 

4. De omvang van het eigen vermogen per 2019; 

5. De liquiditeit in 2019; 

6. De ratio kosten gebouwen/ totale kosten (norm Bisdom 2019: 25%). 

 

De liquiditeit is moeilijk te vergelijken omdat zes van de acht kernen geen schulden op de korte 

termijn hadden. In plaats daarvan is ervoor gekozen de posten eigen voorzieningen en fondsen te 

laten zien. Ook zijn de kosten van de gebouwen en de kosten in vergelijking met de norm van het 

Bisdom in latere instantie toegevoegd. In het navolgende worden voor alle 8 de kernen deze finan-

ciële gegevens op een rijtje gezet. Ten slotte wordt een conclusie getrokken over de financiële zelf-

dragendheid per kern, waarna een voorstel wordt gedaan tot het behoud van één kerk per cluster 

(Oost, West, Noord) plus de parochiekerk in Goes.  

2.1 Parochiekern Goes 

 

Het exploitatieresultaat voor de kern Goes zien er als volgt uit: 

Tabel 1: Exploitatieresultaat en vermogen kern Goes (* € 1.000) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

-54 - 37 - 9 +3 +7 +9 -12 -13  -7,4% € 165 € 251 

 

De kern Goes heeft in financieel opzicht in drie van de zeven jaren een positief exploitatieresultaat 

gekend. Vooral de jaren 2013, 2014 en – in mindere mate- 2015 waren verlieslatende jaren. Het ge-

middelde exploitatieresultaat was - € 13.455. Dit was 7,4% van de gemiddelde kosten. De vooruit-

zichten voor 2022 zijn niet gunstig, in verband met een dan op handen zijnde grotere restauratie. 
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2.2 Parochiekern Heinkenszand 

 

De gegevens voor Heinkenszand zien er als volgt uit: 

Tabel 2: Exploitatieresultaat en vermogen kern Heinkenszand (* €  1.000) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

- 10 - 22 - 8 - 32 - 1 - 1 - 28 - 15  -10,3% € 511 € 252 

 

De kern Heinkenszand heeft in geen van de zeven jaren een positief exploitatieresultaat gekend. 

Het gemiddelde exploitatieresultaat was - €14.585. Dit was 10,3% van de gemiddelde kosten. Er 

zijn buiten de verwachte verhuur van de zolder van de pastorie geen verwachte extra inkomsten. 

De kern beschikt wel over een fors eigen vermogen. Echter, als de exploitatieresultaten zich blijven 

voortzetten in het tempo van 2018 en 2019 zal het eigen vermogen over 15 jaar volledig verdwe-

nen zijn.  

2.3 Parochiekern ’s Heerenhoek 

 

De gegevens voor de kern ‘s Heerenhoek zien er als volgt uit: 

Tabel 3: Exploitatieresultaat en vermogen kern ‘s Heerenhoek (* € 1.000) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

 - 88 - 39 - 30 - 38 - 7 - 23 - 25 - 36 -24,6% € 290 € 41 

 

De kern ’s Heerenhoek heeft in geen van de zeven jaren een positief exploitatieresultaat gekend. 

Het gemiddelde exploitatieresultaat bedroeg - € 35.540. Dat is 24,6% van de gemiddelde kosten. 

Met name in 2013, 2014 en 2015 was het resultaat negatief. De verwachting is wel dat de verhuur 

van de pastorie (€ 20.000/ jaar) en de verhuur een locatie voor de zendmasten van KPN en moge-

lijk een tweede partij (samen € 18.000) het exploitatieresultaat gunstig gaan beïnvloeden. Ook met 

die bijdrage zal ’s Heerenhoek echter geen meerjarig positief exploitatieresultaat kennen.  

2.4 Parochiekern Kwadendamme 

 

De gegevens voor de kern Kwadendamme zien er als volgt uit: 

Tabel 4: Exploitatieresultaat en vermogen kern Kwadendamme (* € 1.000) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

- 10 0 + 2 - 11 - 7 - 14 - 15 - 8  - 8,2% € 511 € 252 
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De kern Kwadendamme heeft in 2015 eenmalig een positief exploitatieresultaat gekend. In totali-

teit is de kern gemiddeld jaarlijks - € 7.988 in de exploitatie tekort geschoten. Dat is 8,2% van de 

gemiddeld jaarlijks gemaakte kosten. Er zijn geen verwachtingen dat het exploitatieresultaat struc-

tureel gaat verbeteren. De kern heeft wel een fors eigen vermogen en zou het daarmee theoretisch 

in een geïsoleerde situatie los van de rest van de parochie misschien nog 40 jaar kunnen “uitzin-

gen”. 

2.5 Parochiekern Lewedorp 

 

De gegevens voor de kern Lewedorp zijn als volgt: 

Tabel 5: Exploitatieresultaat en vermogen kern Lewedorp (* € 1.000) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

+ 4 - 5 - 3 - 3 - 2 + 5 0 0  + 0,6% € 41 € 69 

 

De kern Lewedorp heeft 3 van de zeven jaren een exploitatieoverschot gekend. In totaal is de kern 

gemiddeld € 292 in de zwarte cijfers gebleven. Dat is 0,6% van de gemaakte kosten. Er zijn geen 

verwachtingen dat de inkomsten de komende jaren gaan toenemen. Het eigen vermogen is be-

perkt.  

2.6 Parochiekern Oost Zuid-Beveland 

 

De gegevens voor de kern Oost Zuid-Beveland zijn als volgt: 

Tabel 6: Exploitatieresultaat en vermogen kern Oost Zuid-Beveland (* € 1.000) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

- 19 - 13 - 4 - 4 - 10 - 10 0 - 10 - 20,2% € 326 € 50 

 

De kern Oost-Zuid Beveland heeft 0 van de zeven onderzochte jaren een positief exploitatieresul-

taat gekend. Gemiddeld is een exploitatieverlies van € 9.941 per jaar geleden, oftewel 20,2% van de 

gemaakte kosten. Er zijn geen verwachtingen omtrent nieuwe inkomstenbronnen. De begraaf-

plaats, een potentiële inkomstenbron, is inmiddels gesloten en draagt nu bij aan het verlies in ver-

band met de jaarlijkse onderhoudskosten door derden en een gebrek aan gerelateerde inkomsten. 

Een voorziening onderhoud begraafplaatsen was ten tijde van de inventarisatie nog niet gecreëerd. 
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2.7 Parochiekern Ovezande 

 

De gegevens voor de kern Ovezande zijn als volgt: 

Tabel 7: Exploitatieresultaat en vermogen kern Ovezande (* € 1.000) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per jaar T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

- 2 0  - 1 - 1  0 + 1 - 3 - 1 -1,4% € 505 € 82 

 

De kern Ovezande heeft 2 van de zeven jaren een positief exploitatieresultaat gekend. Gemiddeld 

is een bescheiden exploitatieverlies geleden van € 699 per jaar, oftewel 1,4% van de gemaakte kos-

ten. De kern verwacht extra structurele inkomsten door de verhuur van de pastorie aan de stichting 

“Zeeuwse Gronden”, die het als Theehuis gaat gebruiken. 

2.8 Parochiekern Zierikzee 

 

De gegevens voor de kern Zierikzee zijn als volgt: 

Tabel 8: Exploitatieresultaat en vermogen kern Zierikzee (* € 1.000) 

 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ~ Per 

jaar 

T.o.v. 

kosten 

Ver-

mogen 

Voorzie-

ningen 

- 39  - 6 + 11 - 4  0  + 2 - 2 - 5  -4,6% € 821 € 84 

 

De kern Zierikzee heeft 3 van de zeven jaren een positief resultaat gekend. Het gemiddelde exploi-

tatieverlies bedroeg - € 5.480, oftewel 4,6% van de gemaakte kosten. Opgemerkt moet worden dat 

het exploitatiejaar 2013 een stevig financieel stempel op dit overzicht heeft gedrukt. De kern ver-

wacht voor de komende jaren geen extra structurele inkomsten. Het eigen vermogen van de kern 

is zeer aanzienlijk. 
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2.9 Conclusies financiële analyse 

 

Als puur financieel gekeken wordt naar de 8 kernen kunnen de volgende tabel en figuren worden 

getoond. 

Tabel 9: Aantal jaren positieve exploitatie 

Parochiekern  # Jaren positief exploitatieresultaat 

Goes 3 

Heinkenszand 0 

’s Heerenhoek 0 

Kwadendamme 1 

Lewedorp 3 

Oost Zuid-Beveland 0 

Ovezande 2 

Zierikzee 3 

 

Uit het overzicht blijkt dat de kernen Goes, Lewedorp en Zierikzee drie van de zeven jaren een po-

sitief exploitatieresultaat hebben gehad. De kern Ovezande heeft 2 keer een positief exploitatiere-

sultaat gehad en Kwadendamme één keer. Naast de parochiekerk Goes zou dan voor cluster Noord 

de kern Zierikzee in aanmerking komen voor het open houden van de kerk, voor het cluster West 

de kern Lewedorp, en voor het cluster Oost de kern Ovezande. 

 

Het aantal jaren dat een positief exploitatieresultaat is behaald is slechts één van de manieren om 

de kernen te vergelijken. Een andere manier is om de gemiddelde exploitatieresultaten van de ker-

nen over de afgelopen zeven jaren naast elkaar te tonen. In figuur 1 gebeurt dat.  

Figuur 1: Vergelijking van het gemiddeld exploitatieresultaat per jaar 
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De figuur laat zien dat alleen de parochiekern Lewedorp gemiddeld een klein positief exploitatiere-

sultaat heeft gehaald gedurende de afgelopen 7 jaar. Alle andere kernen hebben een negatief re-

sultaat gekend, waarbij het negatief resultaat van Kwadendamme, Lewedorp, Ovezande en Zierik-

zee relatief beperkt was. Als we weer naar de clusters kijken zouden (naast de parochiekerk te 

Goes) de kerken in Lewedorp, Kwadendamme en Zierikzee de kernen zijn die in de drie clusters 

voor continuering in aanmerking zouden komen. 

 

Figuur 2: Gemiddeld resultaat als % van de gemaakte jaarlijkse kosten 

 
 

Als wordt gekeken naar de omvang van het exploitatieresultaat in relatie tot de omvang van de ex-

ploitatie (figuur 2) zien de jaarrekeningen van Goes, Lewedorp, Ovezande en Zierikzee er het minst 

ongunstig uit. 

 

Figuur 3: Eigen vermogen per parochiekern 
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Aanvullend op de exploitatieresultaten is gekeken naar de omvang van het eigen vermogen, veelal 

reserves en voorzieningen. De parochiekernen hebben ultimo 2019 een uiteenlopend eigen ver-

mogen dat varieert tussen de € 821.000 en € 41.000 (figuur 4). De parochiekernen Zierikzee, Kwa-

dendamme, Heinkenszand en Ovezande hebben de hoogste eigen vermogens. 

 

Figuur 4: Voorzieningen en fondsen per kern 

  

 

De kernen Goes en Heinkenszand hebben elk € 250.000 in voorzieningen en fondsen zitten. De 

overige kernen hebben tussen de € 40.000 en € 80.000 in voorzieningen en fondsen, waarbij de 

voorzieningen in Lewedorp en Ovezande relatief groot zijn ten opzichte van hun aantal parochia-

nen.  

 

Ten slotte kan gekeken worden naar de uitgaven aan onderhoud van de gebouwen ten opzichte 

van de exploitatienorm van het Bisdom (25%). Figuur 5 laat zien dat de exploitatiekosten in 2019 in 

vier parochiekernen de 25% norm overschreden: ’s Heerenhoek, Kwadendamme, Oost Zuid-Beve-

land en Zierikzee. 

 

Figuur 5: Onderhoudspercentages gebouwen per kern 
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Dit is uiteraard slechts een momentopname, maar de meest recente cijfers geven waarschijnlijk wel 

de beste indruk van de toekomst.  

2.10 SCEZ rapportage 2016 

 

In 2016 heeft het SCEZ een rapportage uitgebracht over de onderhoudsstaat van de 8 kerken (plus 

de toeristenkerk in Haamstede) waarin ook een prognose werd gemaakt van de kosten die de 

functionele gebreken en de niet functionele gebreken in de komende 10 jaar zouden gaan opleve-

ren. De totale kosten werden door SCEZ toen ingeschat op € 1.824.275 (tabel 10).  

 

De kosten van de parochiekerk in Goes werden geraamd op € 537.000, die van Hansweert op 

€ 76.000. De andere kerken zitten qua onderhoudskosten tussen deze twee uitersten in. Op-

vallend is volgens de SCEZ rapportage dat de geraamde kosten ten gevolge van functionele 

gebreken voor de (niet-monumentale kerk) Lewedorp hoog zijn en voor de monumentale kerk 

Kwadendamme juist zeer laag. Bij de onderhoudskosten voor niet functionele gebreken zijn de 

kosten voor Hansweert, Ovezande en Zierikzee laag en voor Kwadendamme en Goes weer 

hoog. De kerk van Hansweert kwam er in 2016 als het goedkoopste in totaliteit uit en de kerk 

van Goes als duurste. Benadrukt moet worden dat dit een momentopname was in 2016 en dat 

de situatie nu weer heel anders kan zijn. Daarom is dit onderdeel niet meegenomen in de 

combinatie van financiële gegevens. 

  

Tabel 10: Geraamde kosten 10 jaar onderhoud 

Kerk Functionele gebre-

ken 

Niet-functionele gebreken Totaal 

Burgh-Haamstede € 158.165 € 2.730 € 160.895 

Goes € 366.528 € 170.555 € 537.083 

Hansweert € 71.097 € 5.116 € 76.213 

Heinkenszand € 77.390 € 17.960 € 95.350 

Kwadendamme € 60.122 € 127.443 € 187.565 

Lewedorp € 135.228 € 78.634 € 213.862 

Ovezande € 91.317 € 6.985 € 98.302 

’s Heerenhoek € 293.684 € 59.963 € 353.647 

Zierikzee € 92.967 € 8.391 € 101.358 

Totaal € 1.346.498 € 477.777 € 1.824.275 
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2.11 Combinatie financiële gegevens 

 

Combinatie van de zes financiële parameters en een waardering ervan levert de volgende tabel op: 

Tabel 11: Overzicht financiële analyses 
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# jaren positief resultaat +++   + +++  ++ +++ 

Gemiddeld resultaat + +  +++ +++  +++ ++ 

Als % van de omzet +   ++ +++  ++ ++ 

Eigen vermogen  +  ++   + +++ 

Voorzieningen/ fondsen +++ +++  ++ ++  ++ ++ 

% onderhoud gebouwen ++ +   +++  +++ + 

Geraamde kosten 2016 + +++ + +++ ++ +++ ++ ++ 

  

 

2.12 Conclusie hoofdstuk 2 

 

Op basis van uitsluitend de financiële analyses zou de voorkeur voor het open houden van de ker-

ken als volgt zijn: 

 

Cluster Noord (Goes/ Zierikzee): Zierikzee, plus de parochiekerk Goes; 

Cluster Oost (Ovezande/ Kwadendamme/ Oost Zuid Beveland): Ovezande, dan Kwadendamme; 

Cluster West (’s Heerenhoek/ Heinkenszand/ Lewedorp): Lewedorp, dan Heinkenszand. 

 

Het verschil in financiële zelfdragendheid tussen Kwadendamme en Ovezande is klein. In andere 

financiële analyses is al gebleken dat de kernen Ovezande en Lewedorp beiden een relatief jong 

kerkgebouw hebben dat niet onder de Monumentenzorg valt. Dit onderstreept het dilemma dat bij 

de Rijksmonumenten weliswaar een deel van de onderhoudskosten via BRIM subsidies deels door 

het Rijk gedragen worden, maar dat de dan nog resterende kosten in de praktijk nog steeds hoger 

zijn dan de onderhoudskosten van de twee “jongere” kerken. 
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3 Analyse geloofsgebonden vitaliteit per kern 

Financiële zelfdragendheid is slechts één van de pijlers van deze beoordeling. Als een parochiekern 

financieel zelfdragend is maar geen actieve geloofsgemeenschap (meer) heeft is er ook geen aan-

leiding meer om het kerkgebouw te behouden. Voor de beoordeling van de vitaliteit van elke paro-

chiekern heeft de Agendacommissie gebruik gemaakt van de vitaliteitsbeoordelingen zoals die 

eind 2020 zijn uitgevoerd. De parameters die in het navolgende voor de beoordeling gebruikt zijn 

komen uit een voorstel dat begin 2020 al in de Agendacommissie heeft gecirculeerd. 

3.1 Vitaliteit parochiekerncommissies 

 

De vitaliteit van de parochiekerncommissie is randvoorwaardelijk voor de vitaliteit van de parochie-

kern. Aan de hand van de oorspronkelijke vitaliteitsmetingen zijn een aantal parameters voor de 

vitaliteit geselecteerd. Dat betreft voor deze beoordeling de volgende set: 

 Compleetheid parochiekerncommissie (5 leden, inclusief voorzitter, secretaris) 

 Nieuwe leden parochiekerncommissie sinds 2013; 

 Aanwezig bij gesprek over vitaliteit parochiekerncommissie. 

Tabel 12: Overzicht vitaliteit parochiekerncommissies 

Parochiekern: 

Thema 

Goes Hein-

kenszand 

’s Hee-

renhoek 

Kwaden-

damme 

Lewe-

dorp 

Oost Zuid-

Beveland 

Ove-

zande 

Zie-

rikzee 

Compleet 4 4 4 6 4 5 4 6 

Nieuwe leden 2 2 0 1 1 0 1 1 

Aanwezig  3 2 4 1 4 5 4 3 

 

De parochiekern Heinkenszand kampte met bezettingsproblemen van de voorzitter en secretaris 

functie. Inmiddels zijn die (voorjaar 2021) deels opgelost. Alleen de voorzitter is nog op interim ba-

sis benoemd. De parochiekernen Goes, Heinkenszand, Lewedorp en Zierikzee hebben in de afgelo-

pen 7 jaar leden van de parochiekerncommissie vervangen zodat de continuïteit van de parochie-

kerncommissie beter wordt gegarandeerd. Onbekend is hoe de leeftijdsverdeling van de zittende 

commissieleden is, waardoor het gevaar van collectieve vergrijzing van de commissies niet inge-

schat kan worden. 

 

Over het algemeen waren de parochiekerncommissieleden in ruime getale aanwezig tijdens de vi-

taliteitsmeting in 2020. De Agendacommissie had de parochiekerncommissies ook voldoende ge-

legenheid geboden om bij de meting aanwezig te zien. Uitzondering waren de kernen Heinkens-

zand (slechts 2 van de 5 leden waren aanwezig), Kwadendamme (alleen de voorzitter en een 

gedreven vrijwilliger), en Zierikzee (communicatiestoornis rond uitnodiging en daarna beperkte 

keuzevrijheid in tijdstip van meting).  
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3.2 Vitaliteit parochiekern 

 

De “statistische en pastorale” vitaliteit van de parochiekernen wordt beschreven aan de hand van 

het aantal parochianen, het aantal parochiebijdragen, het aantal vrijwilligers, het aantal koren en 

het aantal leden van de koren. Voor de vitaliteit van het pastorale deel is gekeken naar de aanwe-

zigheid van een kinderpastoraat, jongerenpastoraat, ziekenbezoek, caritas, aantal kerkbezoekers, 

aantal speciale vieringen en aantal sacramenten. 

 

Tabel 13: Overzicht statistische en pastorale vitaliteit parochiekern 

Thema Goes Hein-

kenszand 

’s Hee-

renhoek 

Kwaden-

damme 

Lewe-

dorp 

Oost Zuid-

Beveland 

Ove-

zande 

Zie-

rikzee 

Parochianen/ 1.000 7,3 1,8 1,2 1,2 0,7 1,9 0,6 1,8 

Bijdragend 916 370 411 236 135 158 164  364 

Vrijwilligers 88 110 145 88 60 25 102 116 

Aantal koren 3 3 2 2 2 1 2 1 

Aantal leden koren 55 50 58 40 27 8 38 13 

Kinderpastoraat + + - - + + + + 

Jongerenpastoraat + + - - - - - - 

Ziekenbezoek + + + + + - + + 

Caritas + + + + + - + + 

Kerkbezoek Kaski 159 99 76 76 52 39 76 94 

Kerkbezoek za-zo  115 83 83 104 58 39 80 92 

Speciale vieringen 6 6 4 7 5 3 7 4 

Sacramenten 57 30 25 17 3 0 16 14 

  

Op de gemeten statistische onderdelen is de parochiekern Goes in alle opzichten de meest vitale 

kern. Wordt het gerelateerd aan het aantal parochianen, dan telt de kern Ovezande relatief meer 

bijdragende parochianen en vrijwilligers. De parochiekern Lewedorp telt dan relatief meer bijdra-

gende parochianen. Beide zijn kleine kernen met hechte geloofsgemeenschappen. De kern Oost 

Zuid-Beveland telt relatief weinig bijdragende parochianen. Mogelijk speelt het eerdere afstoten 

van de kerk in Rilland hierbij nog een rol.  

 

Het kerkbezoek is gemeten op twee verschillende manieren, in beide gevallen door vrijwilligers uit 

de eigen parochiekern. Het “Kerkbezoek za-zo” betreft het gemiddelde kerkbezoek per viering in 

het weekend zoals aangeleverd door de voorzitter van de gebouwencommissie. Als een parochie-

kern twee vieringen in het weekend heeft gehad, bijvoorbeeld één reguliere viering en één begra-

fenis, worden de aantallen bezoekers van die twee vieringen opgeteld en door twee gedeeld. In de 

tabel zijn op deze rij de beschikbare gegevens van elk weekend uit de jaren 2017 tot en met 2019 

gebruikt. Het “Kerkbezoek Kaski” betreft het aantal kerkbezoekers per viering op de twee centrale 

meetmomenten per jaar die door Kaski worden aangegeven. In de tabel zijn de gegevens uit het 
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Kaski verslagjaar 2018 gebruikt, omdat die de gegevens die langs de andere weg zijn verzameld in 

theorie het dichtste benaderen. 

 

De gegevens in de twee rijen verschillen niet veel van elkaar, met uitzondering van de kernen Goes 

en Kwadendamme. Voor Goes geldt dat de middeling van kerkbezoeken op zaterdag en zondag 

mogelijk negatief uitpakt voor het kerkbezoek. Voor Kwadendamme geldt dat het kerkbezoek vol-

gens de Kaski gegevens in de periode 2013-2017 steeds rond de 100 personen schommelt. Bij de 

metingen in het laatste Kaski jaar, 2018 zat een waarde van 91 en een waarde van 61 personen. 

Mogelijk dat de waarde van 61 personen een zeer slecht meetmoment betrof en de Kaski gege-

vens daardoor de kern onrecht aandoen.  

 

Ook bij de pastorale onderdelen is de parochiekern Goes op bijna alle onderdelen de grootste 

kern, uitgezonderd de vrijwilligers en de bijzondere vieringen. Naast Heinkenszand is het ook de 

enige kern die nog een jongerenpastoraat voert.  

 

Oost Zuid-Beveland heeft geen jongerenpastoraat, geen ziekenbezoek en geen caritas meer. Ook 

qua sacramenten en kerkbezoek is Oost Zuid-Beveland in het overzicht het minst bedeeld. 

3.3 Vitaliteit vrijwilligers uitgesplitst 

 

De vitaliteit van het aantal vrijwilligers wordt gemeten aan de hand van het aantal kosters, het aan-

tal acolieten/ misdienaars, het aantal werkgroepen, het aantal collectanten, en het aantal vrijwil-

ligers 

 

Tabel 14: Overzicht vitaliteit vrijwilligers 

Thema Goes Hein-

kenszand 

’s Hee-

renhoek 

Kwaden-

damme 

Lewe-

dorp 

Oost Zuid 

Beveland 

Ove-

zande 

Zie-

rikzee 

kosters 4 4 4 4 4 4 2 10 

acolieten 8 6 8 4 0 0 14 2 

werkgroepen 4 3 2 1 2 2 2 1 

collectanten 4 3 5 8 2 2 6 2 

 

Qua aantal kosters lijkt de parochiekern Ovezande in de onderzochte periode minder goed toege-

rust. De kernen Lewedorp en Oost Zuid-Beveland ontberen zowel aparte misdienaars als aparte 

acolieten. In de parochiekern Kwadendamme is er een werkgroep voor de processie. De inzet van 

vrijwilligers is van groot belang voor alle kernen, maar de grote en zeer gewaardeerde inzet van 

één van de vrijwilligers maakt een en ander in Kwadendamme ook kwetsbaar uit oogpunt van con-

tinuïteit. 
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3.4 Conclusie vitaliteitsgegevens 

 

Onderstaand zijn de gegevens uit de vorige drie tabellen gecombineerd tot een leesbaar overzicht 

waarna afwegingen zijn gemaakt met betrekking tot de vitaliteit van de verschillende kernen.  

Tabel 15: Combinatie gegevens vitaliteit parochiekernen 
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Compleet? + + + + + + + + 

Nieuwe leden ++ ++ - - + + - + 

Aanwezig  + - + - + + + + 

Parochianen/ 1.000 +++ ++ + + + ++ + ++ 

Bijdragend +++ ++ ++ + + + +  ++ 

Vrijwilligers + ++ +++ + + - ++ ++ 

Aantal koren ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + 

Aantal leden koren +++ +++ +++ ++ ++ - ++ - 

Kinderpastoraat + + - - + + + + 

Jongerenpastoraat + + - - - - - - 

Ziekenbezoek + + + + + - + + 

Caritas + + + + + - + + 

Kerkbezoekers +++ ++ + ++ + + + ++ 

Speciale vieringen ++ ++ + +++ ++ + +++ + 

Sacramenten +++ ++ ++ ++ - - ++ + 

 

De meest vitale kernen lijken de parochiekernen Goes en Heinkenszand. Op enige afstand volgen 

de parochiekernen ’s Heerenhoek, Ovezande en Kwadendamme. Het verschil tussen Kwaden-

damme en Ovezande is overigens klein. Daarna volgen de parochiekernen Zierikzee en Lewedorp. 

Grote zorgen om de vitaliteit bestaan voor de parochiekern Oost Zuid-Beveland. 

 

Op basis van alleen de vitaliteit zou de voorkeur voor het open houden van de kerken als volgt zijn: 

Cluster Noord (Goes/ Zierikzee): Zierikzee plus de parochiekerk Goes; 

Cluster Oost (Ovezande/ Kwadendamme/ Oost Zuid Beveland): Ovezande ex aequo met Kwaden-

damme; 

Cluster West (’s Heerenhoek/ Heinkenszand/ Lewedorp): Heinkenszand, dan ’s Heerenhoek.  



 

  2022_02_24 Voorgenomen besluit herbestemming kerkgebouwen 18 

 

4 Logistiek binnen de clusters 

4.1 Geografische aspecten 

 

In onze geloofsgemeenschap kunnen fysieke afstanden een barrière vormen om de eucharistievie-

ring te bezoeken, zeker als een aantal kerken gesloten worden. In onderstaande figuur staan de af-

standen van elke kerk (inclusief ter illustratie de toeristenkerk) naar de parochiekerk. 

Figuur 6: Afstanden in kilometers van de parochiekerk naar elke kerk 

 
 

De figuur laat zien dat de afstand van de parochiekerk in Goes naar de andere zes Zuid-Bevelandse 

kerken tussen de 9,7 en 14,2 km. bedraagt. De reistijd bedraagt 11 tot 14 minuten. Dit zijn de wer-

kelijke kilometers en de werkelijk reisminuten van kerkdeur tot kerkdeur.  
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De reisduur van Goes naar de kerk in Zierikzee bedraagt 22 minuten. De afstand bedraagt 21,9 ki-

lometer. Vanuit dit perspectief gezien is afstand naast alle andere argumenten ook een argument 

om de kerk in Zierikzee open te houden.  

 

Als we focussen op de twee Zuid-Bevelandse clusters komt de volgende figuur naar voren 

Figuur 7: Afstanden in kilometers binnen de twee clusters Oost en West 

 

 

Binnen het cluster West is de keuze van de kerksluitingen geografisch (dus in het kader van reiski-

lometers en afstanden) in het voordeel van ’s Heerenhoek ten opzichte van Heinkenszand. In clus-

ter West is Ovezande vanuit Hansweert iets verder weg maar in reistijd nauwelijks verder dan Kwa-

dendamme.  

 

Waar ook naar gekeken moet worden is de afstand tussen de perifere parochiekernen en de 

dichtstbijzijnde kerken in aanpalende parochies. Voor Oost Zuid Beveland zijn dat twee kerken in 

het aanpalend samenwerkingsverband 30 kilometer verderop en 23 minuten reistijd (Woensdrecht 

en Hoogerheide). Ook moet worden erkend dat de afstand vanuit de kerk in Hansweert naar de 

parochiekerk in Goes 5 kilometer korter is en drie minuten sneller dan naar de kerken van Ove-

zande of Kwadendamme. Voor de parochiekern Lewedorp is dat de Heilige Maria parochie in Mid-

delburg, 14,4 kilometer en 17 minuten verderop. Waarschijnlijk zullen de meeste kerkgangers er-

voor kiezen om binnen onze parochie te blijven.  
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4.2 Kerkbezoek per kern: duurzaamheidsaspecten 

 

De fysieke afstand tussen de kernen is één manier om te kijken naar eventuele keuzes bij het slui-

ten van kerkgebouwen. Er kan ook worden overwogen om te kijken naar het aantal en de omvang 

van de verplaatsingen van kerkgangers van de verschillende kernen bij keuzes voor het kerkge-

bouw in het cluster dat in de toekomst voor de eucharistievieringen wordt gebruikt. In de volgende 

tabel is voor elk kerkgebouw berekend wat het zou betekenen als dat kerkgebouw in de toekomst 

de eucharistievieringen voor het cluster zou verzorgen. Daartoe zijn de aantallen kerkgangers uit 

2019 van de (twee) andere kern(en) vermenigvuldigd met het aantal kilometers dat betrokkenen 

dan naar de betreffende kern moeten rijden. Natuurlijk zullen helaas niet alle geregistreerde kerk-

gangers uit 2019 ook daadwerkelijk die verplaatsingen gaan maken; een gedeelte is overleden, een 

gedeelte blijft on-line de eucharistievieringen volgen. Er zijn echter geen redenen te bedenken 

waarom het percentage “uitvallers” zou verschillen tussen de kernen. Dus ook als in elke kern 20% 

of 50% van de kerkgangers afziet van verplaatsingen of als 20% samen rijdt levert dat geen veran-

dering in het verschil op. 

 

Tabel 16: Kilometerbelasting bij gebruik kerk als clusterkerk 

Clusterkerk Goes Hein-

kens-

zand 

’s 

Hee-

ren-

hoek 

Kwa-

den-

damme 

Lewe-

dorp 

Oost 

Zuid 

Beve-

land 

Ove-

zande 

Zie-

rik-

zee 

To-

taal 

West: Heinkenszand   0 418  406    824 

West: ’s Heerenhoek  525 0  296    821 

West: Lewedorp   772 433  0    1.205 

Oost: Kwadendamme     0  655 319  974 

Oost: Oost Zuid Beveland    1.277  0 1.360  2.637 

Oost: Ovezande    319  698 0  1.017 

Noord: Goes 0       2.059 2.059 

Noord: Zierikzee 3.482       0 3.482 

 

De tabel laat zien dat als gekeken zou worden naar duurzaamheid in cluster West de kernen Hein-

kenszand en ’s Heerenhoek elkaar niet veel ontlopen. Lewedorp als clusterkerk voor cluster West 

betekent wel fors meer kilometers. In cluster Oost geldt hetzelfde voor Ovezande en Kwaden-

damme. Gebruik van Oost Zuid Beveland als clusterkerk zou het aantal kilometers sterk doen toe-

nemen. Overigens is dit een theoretisch model: in werkelijkheid zou een deel van de kerkgangers in 

Ovezande en Kwadendamme dan opteren voor de kerk in Heinkenszand of in ’s Heerenhoek om-

dat die dan dichterbij gelegen zijn. 
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4.3 Capaciteit kerk per kern 

 

Ten slotte moet ook worden gecontroleerd of de capaciteit van de beoogde clusterkerk groot ge-

noeg is alle kerkgangers uit het cluster te accommoderen. Wederom is daarbij de situatie in 2019 

(als laatst bekende betrouwbare meting) gebruikt. Omdat het aantal kerkgangers waarschijnlijk 

(verder) is teruggelopen zullen de getoonde aantallen niet overschreden worden. 

 

Tabel 17: Aantal kerkgangers in het cluster en capaciteit potentiële clusterkerk 

Potentiële clusterkerk Totaal kerkgangers clusterkerk Capaciteit clusterkerk 

Goes 199 600 

Heinkenszand 227 426 

’s Heerenhoek 227 425 

Kwadendamme 223 450 

Lewedorp 227 285 

Oost Zuid Beveland 223 225 

Ovezande 223 225 

Zierikzee 94 340 

   

Totaal kerkbezoekers 671  

 

Tabel 16 laat zien dat elke kerk om potentie een clusterkerk voor haar cluster kan zijn. Van de be-

oogde clusterkerken heeft alleen Ovezande een krappe marge. Daarbij moet wel in aanmerking 

worden genomen dat dit de “pre-corona” kerkgangers zijn. Inmiddels is gebleken dat het totale 

kerkbezoek per weekend in onze parochie van 671 kerkgangers in 2019 is gedaald naar ongeveer 

410 kerkgangers in 2021. 

4.4 Combinatie gegevens logistieke aspecten 

Geconstateerd kan worden dat een toetsing van de voorkeuren die blijken uit de opgelegde maat-

staven “vitaliteit” en “zelfdragendheid” aan logistieke aspecten geen obstakels in de weg legt om 

deze voorkeuren inderdaad te gaan uitdragen. De geografische vergelijking laat zien dat de kern 

Zierikzee inderdaad verder van de kern Goes gelegen is dan alle andere kernen, wat aanwijzing als 

clusterkerk voor cluster Noord rechtvaardigt. Ook de duurzaamheidsaspecten ondersteunen deze 

voorkeur. In cluster West is duidelijk zichtbaar dat de kern Lewedorp vanuit geografisch oogpunt 

het minst aantrekkelijk is voor aanwijzing als clusterkerk. Tussen Heinkenszand en ’s Heerenhoek 

zijn er maar minieme verschillen. Voor cluster Oost geldt hetzelfde voor de kern Oost Zuid Beve-

land, die het verst verwijderd is van de parochiekerk maar ook het minst aantrekkelijk vanuit duur-

zaamheidsperspectief, en voor de kernen Kwadendamme en Ovezande, die qua geografie en duur-

zaamheid aan elkaar gewaagd zijn.  
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Als gekeken wordt naar de capaciteit van de kerken qua zitplaatsen zou in principe elke kerk als 

clusterkerk kunnen worden aangewezen. Overloop naar kerken buiten de parochie is minder waar-

schijnlijk. 
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5 Pastoraal team 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie tussen pastoraal team en kerkgebouwen, zowel van-

uit het pastoraal team als vanuit het bestuur. Het complexe in die benaderingen is dat het pasto-

raal team niet alleen verantwoordelijk is voor de pastorale zorg in onze parochie maar ook in de 

Heilige Maria Parochie Walcheren. Deze verzorgt momenteel nog eucharistievieringen vanuit de 

kerken in Middelburg en Vlissingen. 

5.1 Adviezen pastoraal team 

 

Op 11 november 2020 heeft de vicevoorzitter van de Heilige Pater Damiaan parochie een presen-

tatie gehouden over de toekomst van de kerken in onze parochie. Daarbij werd vooral ingegaan op 

de noodzaak vanuit financieel perspectief om besluiten te nemen over het aantal kerken die nog 

open blijven in de toekomst. Aan het team zijn 3 vragen gesteld na de presentatie. Op deze drie 

vragen zijn tussen 3 december en 8 december een aantal antwoorden ontvangen. Deze worden 

hieronder zonder commentaar samengevat. 

5.1.1 Zijn ontwikkelingen in de activiteiten van het pastorale team voorzien die 

van belang zijn bij de te maken keuzes? 

 

Het team heeft daarop 3 ontwikkelingen geschetst die van belang zijn als het gaat om de keuzes 

die we gaan maken ten aanzien van de kerken.  

 

De eerste ontwikkeling is de vermindering van de personele inzetbaarheid van het team door de 

pensionering van een pastoraal werker medio 2021. Zijn vervanger is medio 2020 al aangenomen, 

zodat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een effectieve vermindering van de formatie met 0,8 fte 

vanaf medio 2021. Het pastoraal team bestaat daarna nog uit twee priesters en twee pastoraal 

werkers. Het invullen van het vieringenrooster met 10 kerken (inclusief de twee Walcherse kerken) 

is elke keer weer een tour de force, waarbij de veelvuldige inzet van emeriti en “externe” pastoraal 

werkers nu al onontkoombaar is. Als er minder kerken in onze parochie open zijn betekent dat dat 

er minder vieringen mogelijk/ noodzakelijk zijn. Naast financiële motieven zijn er dus ook perso-

nele motieven om in de parochie minder kerken open te houden dan nu het geval is. Het team 

doet verder geen uitspraken over het gewenste aantal “operationele” kerken. Het team ziet geen 

activiteiten van het team die een kerk zouden bevoordelen of benadelen ten aanzien van sluiting of 

open blijven. Men beperkt zich tot de uitspraak “minder liturgische vieringen”.  

 

De tweede ontwikkeling is de inzet op de missionaire parochie, die gedeeld wordt door pastoraal 

team en bestuur. Als de parochie die richting op wil gaan is een omslag nodig van veel aandacht 

voor de liturgie naar veel meer aandacht voor catechese en diaconie. Het team voorziet dat de 

noodzaak om de kerkgebouwen open te houden dan ook minder groot wordt dan nu het geval is. 
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De derde ontwikkeling is een toename van pastorale inspanningen voor het aandachtsveld Jonge 

Gezinnen (gezins- en kringvieringen). Het team pleit voor een intensievere facilitering van de paro-

chiekerk en aanbieding van dergelijke vieringen in de clusterkerken. 

 

5.1.2 Zijn er ontwikkelingen die iets vragen over de inzet van bijgebouwen 

(pastorieën, vergaderruimtes, andere gebouwen)? 

 

Het inzetten op de missionaire parochie vereist volgens het team ruimtes die over voldoende en 

goede faciliteiten beschikken voor ontmoeting, maaltijd (alpha cursus) en bezinnend gesprek. Rus-

tig, maar aangenaam ingericht; keuken en maaltijdfaciliteiten; goede bereikbaarheid; voldoende 

parkeergelegenheid; bij voorkeur centrale ligging.  

 

De missionaire parochie vraagt ook om (diaconale) presentie van het pastoraal team in wijk of 

dorp. Deze aanwezigheid kan vorm krijgen middels een huisbezoek of een pastoraal spreekuur. 

Soms kan die presentie gerealiseerd worden in een clusterkerk. Waar een parochiekern geen kerk 

meer heeft zou gezocht moeten worden naar een alternatieve ontmoetingsruimte. 

 

Bijzondere aandacht zou er moeten zijn voor het jongerenpastoraat. Een “eigen” ruimte voor deze 

belangrijke maar ook kwetsbare groep is onontbeerlijk om voor de jongere generatie iets zichtbaar 

te maken van de missionaire parochie. 

 

5.1.3 Welke rol ziet het pastoraal team voor zichzelf weggelegd in het “smeden” 

van de geloofsgemeenschap op clusterniveau? 

 

Het pastoraal team kan het initiatief nemen om “rouwbijeenkomsten” te houden voor parochianen 

die afscheid moeten nemen van “hun” kerk. Dat is cruciaal om de overgang naar een ander kerkge-

bouw/ geloofsgemeenschap te kunnen maken. 

 

Verder kan het pastoraal team een ritueel ontwerpen om specifieke voorwerpen uit de eigen kerk 

mee te nemen naar de clusterkerk. Ten slotte kan het pastoraal team met parochianen van de “ont-

vangende” clusterkerk nadenken over hoe kerkgangers uit de gesloten kerk zich welkom kunnen 

voelen.  

 

Het team geeft verder aan dat deze rol nog moet worden vertaald naar een persoonlijke visie van 

de pastoraal werkers, waarbij de kerkopbouw een grote rol moet gaan spelen. Faciliteren van een 

groter gevoel van saamhorigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking zijn daarbij 

de kernopdrachten. Het gaat onder meer om de betrokkenheid met de parochianen te stimuleren, 

vrijwilligers in de kerk (koren, kosters, acolieten, bloemencomité ‘s, schoonmaakploegen) in nieuwe 

verbanden bij elkaar te brengen, diaconale en catechetische activiteiten te stimuleren, versterken 

van contacten met zorginstellingen en scholen en invulling geven aan kleinschalig missionair pas-

toraat.  
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5.2 Formatie en knelpunten  

Tot 2017 beschikte het samenwerkingsverband “boven de Schelde” over 5,8 fte aan pastoraal wer-

kers en priesters in het pastorale teams, in de vorm van twee fulltime werkende priesters, drie full-

time werkende pastoraal werkers, en een pastoraal werker die 0,8 fte werkte. Het vertrek van een 

pastoraal werker in 2017 waarvoor het Bisdom geen opvolger kon vinden reduceerde de formatie 

tot 4,8 fte. Medio 2018 ging de pastoor van Walcheren met emeritaat waardoor er nog 3,8 fte res-

teerde. Daarna zijn er nog diverse personele wisselingen geweest in het pastoraal team. De forma-

tie van het pastoraal team is echter nog steeds 3,8 fte. Een en ander is overigens exclusief de for-

matie aan teamassistentes (0,5 fte).  

 

Het eerste knelpunt is dat het team sinds 2017 qua zielzorg is gedaald van 6 medewerkers met 5,8 

fte naar 4 medewerkers met 3,8 fte per 2020 terwijl de belasting van de medewerkers qua litur-

gieën onveranderd is. Dat betekent dat uitwerking van het gedachtengoed van de missionaire pa-

rochie op pastoraal niveau stagneert. 

 

Tweede knelpunt is dat we oorspronkelijk te maken hadden met twee priesters die geen loonkos-

ten met zich mee brachten en er nu sprake is van één priester die geen loonkosten met zich mee-

brengt. Er is dus nu maximaal ruimte voor nog 1,0 fte betaalde pastorale kracht, maar de inkom-

sten van onze parochie dalen gestaag en zullen door de kerksluitingen zeker niet toenemen. Het 

Bisdom geeft aan dat we bovenaan op de lijst staan, maar dat er nog geen uitzicht bestaat op een 

nieuwe beroepskracht.  

5.3 Overwegingen bestuur ten aanzien van inzet pastoraal team  

Het bestuur is net als het pastoraal team van mening dat de prioriteit van de leden van het pasto-

raal team dient te verschuiven van het invullen van de wekelijkse vieringen in de 10 kerken in hun 

verzorgingsgebied naar het vorm geven aan de missionaire parochie. Dat betekent dat meer aan-

dacht moet worden geschonken aan het “rekruteren” van aanwas in de geloofsgemeenschap on-

der (jonge) gezinnen en ander diaconaal werk. In een krimpende formatie kan dat alleen worden 

gerealiseerd als er duidelijke keuzes worden gemaakt. Het bestuur is daarom van mening dat het 

aantal vieringen op zondag in de Heilige Pater Damiaan parochie dient te worden teruggebracht. 

In een aparte beleidsnotitie van het pastoraal team wordt dit verder uitgewerkt 

 

Een soortgelijke afweging zal nog worden gemaakt in de Heilige Maria parochie Walcheren. Als die 

afweging daar anders uitvalt, zal dat worden meegenomen in de eerstvolgende berekening van de 

verdeelsleutel van de kosten van het pastorale team. 
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6 Advies kerksluitingen 

Bij het voorstel om een aantal kerken te sluiten en een aantal andere kerken aan te wijzen als zoge-

naamde “clusterkerken” zijn de criteria “financiële zelfdragendheid” (hoofdstuk 2) en “geloofsge-

bonden vitaliteit” (hoofdstuk 3) doorslaggevend geweest. Door ook naar de logistieke consequen-

ties van sluiting van elke kerk te kijken (hoofdstuk 4) is duidelijk geworden dat die geen hinderpaal 

vormen voor het te nemen besluit. Voor de goede orde: sluiting van een kerk betekent: onttrekking 

aan de eredienst. Het pastoraal team (hoofdstuk 5) geeft alleen aan dát minder vieringen noodza-

kelijk zijn om de werkdruk beheersbaar te krijgen en de pastorale elementen uit het parochieplan 

uit te voeren. 

 

Het bestuur heeft getracht dit moeilijke advies zo transparant mogelijk te onderbouwen. Daarbij is 

alleen gebruik gemaakt van beschikbare objectiveerbare gegevens. Dat klinkt vrij rationeel. Het be-

sluit zal zeker emoties onder de parochianen, de parochiekerncommissies, het bestuur en de maat-

schappij oproepen.  

 

In het besluitvormingsproces hebben een aantal onzekerheden een rol gespeeld:  

 Hoe ontwikkelt het kerkbezoek zich verder? 

 Wat zijn de effecten van de vertraging in de implementatie van de missionaire parochie? 

 Welke impact heeft sluiting van een kerk op de ontwikkeling van de parochiebijdrage? 

 

Na het overleg met de bisschop heeft het parochiebestuur het volgende voorgenomen besluit ge-

nomen: 

1. De parochiekerk van de Heilige Pater Damiaan parochie in Goes blijft geopend; 

2. De kerken in de parochiekernen Heinkenszand, Kwadendamme, Ovezande en Zierikzee 

blijven geopend; 

3. De kerken in de kernen Lewedorp, Oost Zuid-Beveland en ’s Heerenhoek worden gesloten; 

4. Over drie jaar worden twee van de drie nu overblijvende kerken in de Zak van Zuid Beve-

land alsnog gesloten. 

 

Omdat in het cluster Oost de verschillen in vitaliteit en zelfdragendheid tussen Ovezande en Kwa-

dendamme klein zijn heeft het parochiebestuur na overleg met het Bisdom besloten om beide ker-

ken de komende drie jaar open te houden. Over drie jaar kan dan opnieuw een integrale afweging 

worden gemaakt tussen de drie kerken die dan nog open zijn in de Zak van Zuid-Beveland. Daarbij 

kunnen dan ook de effecten van de implementatie van de missionaire parochie worden meegeno-

men. 
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7 Vervolgstappen  

7.1 A. Oriëntatiefase 

Het concept voorgenomen besluit is op 31 augustus 2021 door het parochiebestuur vastgesteld. 

Vervolgens is het concept voorgenomen besluit aan de bisschop (ter advisering) en aan de paro-

chiekerncommissies (ter informatie) gestuurd. Op 15 februari 2022 heeft de bisschop het concept 

voorgenomen besluit met het parochiebestuur besproken. Op 24 februari 2022 heeft het parochie-

bestuur het voorgenomen besluit vastgesteld. Daarmee is fase A, de oriëntatiefase afgerond.  

 

7.2 B. Vaststellingsfase 

Nu start de vaststellingsfase, waarin eerst de parochianen door het parochiebestuur over het voor-

genomen besluit worden geïnformeerd en gehoord. Vervolgens wordt het voorgenomen besluit, 

eventueel met bijstellingen naar aanleiding van het horen van de parochianen, in het parochiebe-

stuur omgezet in een besluit en wordt de bisschop gevraagd om instemming met het besluit en de 

uitvoering ervan. Daarna worden de parochianen en andere belangstellenden hierover door het 

parochiebestuur geïnformeerd. 

 

7.3 C. Uitvoeringsfase 

De drie kerkgebouwen die de komende tijd worden gesloten zullen daarna worden herbestemd. 

Het parochiebestuur zal daarbij onderdeel “C” van het Protocol herbestemming kerkelijke gebou-

wen (december 2019) volgen. Dit onderdeel wordt afgerond met een besluit over de onttrekking 

van de kerk aan de eredienst door de bisschop, op aanreiken van pastoor en parochiebestuur. 

 

Het parochiebestuur gaat ervan uit dat de uitvoeringsfase zorgvuldig wordt voorbereid door het 

parochiebestuur samen met de drie eerder genoemde commissies. Waarschijnlijk zal de commissie 

“vrijwilligers” de meeste voorbereidingstijd nodig hebben. Het parochiebestuur streeft ernaar dat 

de uitvoeringsfase van dit besluit wordt afgerond ná de viering van het kerstfeest in december 

2022. 

7.4 D. Flankerend beleid 

In deze slotfase van het protocol besluit de pastoor – met instemming van de bisschop- tot sluiting 

van het kerkgebouw. In deze fase ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden bij het pastoraal 

team.  

 

7.5 Geen fasering van de drie voorgestelde trajecten tot sluiting 

In fase A, B en C ligt het zwaartepunt van de activiteiten bij het parochiebestuur, in fase D bij het 

pastoraal team. Ook voor fase D geldt echter dat het parochiebestuur aanvullend flankerend beleid 

wil opzetten in de vorm van multifunctionele devotiekapellen (zie hoofdstuk 7) waardoor de belas-

ting voor het parochiebestuur ook daar aanzienlijk zal zijn.  
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In eerste instantie was het bestuur in het document “Heroriëntatie kerkgebouwen” (Cave: dat is 

geen herinrichting kerkgebouwen) voornemens om de drie kerken gefaseerd te sluiten. De ratio 

daarachter was dat: 

 er aanzienlijke inspanningen van het parochiebestuur gevraagd worden en niet alle leden 

van het bestuur beschikbaar zullen zijn voor de gremia die het parochiebestuur moet be-

mensen. Voor het pastoraal team geldt dat er nu al sprake is van ervaren onderbezetting; 

 elke parochiekern(commissie) een maximum aan aandacht verdient tijdens het proces van 

sluiting van de kerk of “opwaardering” van de kerk door sluiting van een aanpalende kerk. 

De commissie cf. AR artikel 49 en het pastoraal team zijn dus altijd met twee kerken tege-

lijk bezig. 

 Elke sluiting van een kerk specifieke leerelementen oplevert die gebruikt kunnen worden 

voor de volgende sluiting. 

 

Er zou tussen de start van opeenvolgende herbestemmingen een periode van 3 maanden moeten 

zitten. De totale duur van de herbestemmingen zou dan in de praktijk 1 jaar (of langer) kunnen du-

ren.  

 

In een eerste overleg met het Bisdom werd een gefaseerde aanpak door de gedelegeerde kerkop-

bouw en de econoom sterk afgeraden vanwege de lange duur van het traject, hetgeen zou kunnen 

leiden tot een negatieve sfeer. Daarop heeft het parochiebestuur besloten alle drie de kerken si-

multaan het traject in te laten gaan. Niet vanwege de kortere duur van het traject, maar vanwege 

het feit dat de herschikking van de parochianen over de resterende beschikbare kerken bij een ge-

faseerde aanpak minder gestructureerd over zal komen, vanwege het feit dat de Heilige Pater Da-

miaan parochie één parochie is die dan één keer met een aanpassing wordt geconfronteerd en 

vanwege het feit dat de commissies die aan dit traject gaan meewerken (financiële commissie, 

communicatiecommissie, vrijwilligerscommissie) dan voor een beperkte periode met een grotere 

belasting worden geconfronteerd. 
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8 Nieuwbouw multifunctionele devotiekapellen 

In het vorige hoofdstuk werd al aangegeven dat het parochiebestuur aanvullend flankerend beleid 

wil toepassen voor de kernen waar de kerk een herbestemming krijgt. De reden daarvoor is een-

voudig: de aanleiding voor deze heroriëntatie op onze kerkgebouwen is de persisterende toename 

van de kosten voor het onderhoud van de bestaande kerkgebouwen. Nieuwbouw zal de onder-

houdskosten aanzienlijk omlaag kunnen brengen en daarmee de doelstelling van de kerksluitingen 

niet in gevaar brengen. Daarbij kan een kern in overleg met het parochiebestuur kiezen voor 

nieuwbouw van een devotiekapel, bij voorkeur in de directe nabijheid van de huidige kerk. Een de-

votiekapel is een openbaar toegankelijke gezegende plaats, waar gelegenheid is voor een per-

soonlijk gebed. Er worden geen vieringen of diensten gehouden. Er is geen tabernakel in een de-

votiekapel.  

 

De keuze voor een devotiekapel in plaats van een kerk of een “gewone” kapel komt hoofdzakelijk 

voort uit de daarmee gepaard gaande vermindering van de belasting voor het pastoraal team. 

Daarnaast spelen nog twee andere motieven een rol. In de eerste plaats het gegeven dat de expo-

nent die de kerkbezoekende leden van de geloofsgemeenschap vormen gebaat is bij het stimule-

ren van één bloeiende geloofsgemeenschap in onze parochie. Mogelijk vormt dit besluit hierin ook 

maar een tussenstap, maar het parochiebestuur weigert een defaitistische houding aan te nemen. 

Het tweede motief is dat de afwezigheid van de mogelijkheid tot het houden van vieringen en 

diensten het medegebruik van de kapel door anderen vereenvoudigt. Met elke parochiekerncom-

missies en de parochianen zal worden overlegd om te bezien of de betrokken parochiekerncom-

missie deze motieven onderschrijft. Als de betrokken parochiekerncommissie er niets in ziet zal 

geen devotiekapel worden gebouwd maar worden gekeken naar alternatieven (aanpassing be-

staand gebouw, huur bij derden). 

8.1 Motieven bouw devotiekapellen 

Het parochiebestuur gaat in drie parochiekernen een moeilijke boodschap brengen. Het grootste 

symbool van de lokale geloofsgemeenschap wordt van zijn authenticiteit ontdaan. De parochianen 

in die kern raken “hun” kerk kwijt. Maar daarmee seculariseert de betrokken kern niet. Om die 

boodschap duidelijk te maken wil het parochiebestuur zo nodig een multifunctionele devotiekapel 

laten bouwen, zodat parochianen die dat wensen daar een persoonlijk gebed kunnen doen of een 

kaarsje opsteken. De te bouwen devotiekapellen zullen identiek zijn en voldoen aan een identiek 

programma van eisen (7.2). De multifunctionaliteit houdt in dat de leden van het pastoraal team 

hier spreekuren kunnen houden, (alpha)cursus kunnen geven, en dat vrijwilligers er ook gebruik 

van kunnen maken (onderhoudsploeg begraafplaats, vergaderingen parochiekerncommissie, cari-

tas, cursus Jonge Gezinnen et cetera). Daarnaast kunnen ook contacten worden gelegd met andere 

christelijke geloofsgemeenschappen voor structureel medegebruik van de kapel, zoals dat in Oost 

Zuid-Beveland al gebeurt.  
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8.2 Programma van eisen en begeleiding 

Het parochiebestuur stelt voor dat de reguliere gebouwencommissie een programma van eisen 

gaat opstellen dat voldoet aan de gebruikersdoelen zoals die hierboven ruim geformuleerd zijn en 

ook de wensen van het pastoraal team mee te nemen. Uitgangspunten zijn: 

1. De katholieke gemeenschap blijft zichtbaar en herkenbaar, maar op een wat ingetogener 

manier die meer past bij onze positie in de hedendaagse maatschappij; 

2. Het gebouw wordt extreem onderhoudsarm en duurzaam; 

3. Er wordt waar mogelijk moderne technologie toegepast; 

4. Er komen facilitaire voorzieningen voor het houden van vergaderingen; 

5. Er komt een nis/ plek/ koof waar een kenmerkend symbool van de voormalige kerk een 

plaats kan krijgen; 

6. Andere (krimpende) geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om mee te denken 

over elementen voor het programma van eisen vóórdat het programma van eisen definitief 

wordt vastgesteld. 

8.3 Kosten nieuwbouw devotiekapellen 

Onze parochie is nu al acht jaar bezig tekorten in de exploitatierekeningen te dekken door onttrek-

kingen te doen aan het vermogen. Dat is een uitzichtloze exercitie die ertoe leidt dat de parochie 

financieel ruim binnen de 20 jaar in liquiditeitsproblemen komt. Het parochiebestuur is van mening 

dat de kosten van de nieuwbouw van de devotiekapellen beter aan het vermogen kunnen worden 

onttrokken als dat leidt tot een structurele verbetering van de uitgaven aan onderhoud waardoor 

de parochie weer gezonde jaarrekeningen laat zien. Daarnaast zal verkoop van de vier bestaande 

kerken zeer waarschijnlijk opbrengsten opleveren die aan het vermogen kunnen worden toege-

voegd. Het parochiebestuur realiseert zich dat het bovenstaande met veel onzekerheden gepaard 

gaat, maar niets doen is geen optie (meer).  
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