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Beste parochianen van de H. Pancratius parochie, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor dit schrijven over de laatste 
ontwikkelingen in onze parochie en over belangrijke informatie 
ten aanzien van onze financiële situatie: hoe is deze tot stand 
gekomen en hoe hier verantwoord mee omgegaan wordt. Het is 
van groot belang dit hele document goed door te nemen. 
 
Aanleiding 
Velen van u zullen het artikel over onze geloofsgemeenschap 
Langeveen in TC Tubantia van 30 maart j.l. met aandacht hebben 
gelezen; hierin wordt de onrust en onduidelijkheid verwoord 
over de gelden van de parochie in z’n geheel en de eigen locatie 
in het bijzonder. Natuurlijk betreuren wij deze gang van zaken en 
tegelijkertijd biedt het een kans om (opnieuw) dit gevoelige punt 
onder de aandacht te brengen én te verhelderen.  
 
In den beginne… 
Reeds vanaf 1993 is het Aartsbisdom Utrecht bezig om – in het 
licht van de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen – het 
pastoraat te (re)organiseren. Dit heeft o.a. geleid tot de 
samenwerking van onze negen afzonderlijke parochies destijds, 
in het parochieverband Tubbergen. Vanaf ongeveer 2005 is er 
door bestuurders nauwkeurig en gestaag gewerkt aan de fusie 
van deze negen parochies in 2010, tot één parochie H. 
Pancratius; een proces dat zich overigens in het gehele bisdom 
heeft voltrokken.  
 
Een projectgroep van deskundige vrijwilligers heeft zich over de 
verschillende onderdelen van een parochie gebogen, bijv. 
communicatie, gebouwenbeheer en personeel. Zo ook heeft een 
werkgroep zich ontfermd over de financiën; zij hebben – conform 
de opdracht – alles in kaart gebracht, gekeken naar de 
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mogelijkheden en onmogelijkheden, om te komen tot een 
gewogen advies en aanbeveling. Het gebundelde document is in 
2009 door de projectgroep aangeboden aan de stuurgroep, om 
de fusie verder voor te bereiden. De projectgroep heeft géén 
voorwaarden, beloftes of harde afspraken opgesteld, op basis 
waarvan de fusie door kon gaan. Alle betrokkenen hebben er 
uiteindelijk toe bijgedragen dat – ondanks aanvankelijke twijfels 
en weerstand – de fusie tot één H. Pancratius parochie op 
zondag 6 juni 2010 gevierd kon worden, onder de Kroezeboom. 
 
Er staat geschreven… 
In het fusiedocument zijn door de werkgroep financiën de 
vermogensposities van de diverse parochies in kaart gebracht. 
Daarbij is gewerkt met een handleiding van het Aartsbisdom, om 
bij de vaststelling van de vermogens de waardering van de 
diverse bezittingen, volgens voorgestelde grondslagen in beeld te 
brengen.  
Bij het vaststellen van de eigen vermogens is rekening gehouden 
met het vormen van voorzieningen (bijv. groot onderhoud) en 
bestemmingsreserves (voor een specifiek en expliciet genoemd 
doel), het zogenaamde ‘oormerken van eigen vermogen’. Bij het 
vaststellen van de eindbalans per locatie in 2010, is ogenschijnlijk 
in de aanloop naar de fusie geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot het vormen van deze bestemmingsreserves. 
 
De werkgroep heeft verder aangegeven dat de vermogens-
posities door het bestuur van de nieuwe parochie vastgesteld 
dienen te worden, met ingang van de fusiedatum. In het 
fusiedocument is beschreven dat de bezittingen van alle 
samengevoegde parochies – op het moment van de fusie - ‘onder 
algemene titel’ overgaan naar de nieuwe parochie.  
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De werkgroep heeft evenwichtige adviezen en aanbevelingen 
gedaan aan de stuurgroep en het toekomstige parochiebestuur, 
om de fusie zo goed mogelijk door te laten gaan. Uit notulen en 
andere documenten van die tijd blijkt dat de werkgroep altijd 
deze bovengenoemde zaken voor ogen heeft gehouden én ook 
de vrijheid heeft genomen om over bepaalde gevoelige financiële 
zaken te spreken, niet meer dan dat. Het belangrijkste is dat er 
uiteindelijk naar een stuk consensus is gestreefd.    
 
Vanuit het Aartsbisdom Utrecht is in 2010 in reactie op het 
fusiedocument gemeld dat ‘het niet is toegestaan om het 
volledige vermogen te oormerken’. Dit is nog eens bekrachtigd 
bij de uitgave van het decreet van oprichting van de nieuwe 
parochie H. Pancratius en de bijgevoegde notariële akte.  
 
In de eerste jaren na de fusie heeft het parochiebestuur binnen 
de bestuurlijke organisatie van de parochie steeds het standpunt 
van het Aartsbisdom verwoord, dat niet het gehele eigen 
vermogen (van de voormalige parochies) mocht worden 
geoormerkt. Dit heeft herhaaldelijk tot discussies geleid in de 
jaren na de fusie. Meermaals is het juridische kader en de 
feitelijke situatie toegelicht aan de leden van de locatieraden. De 
locaties werken met toegekende budgetten en er wordt gewerkt 
met negen kostenplaatsen om per locatie een nauwkeurig beeld 
te schetsen van de eigen financiële vitaliteit.  
 
Vanzelfsprekend zullen in dit proces fouten zijn gemaakt in de 
communicatie, verwachtingen gewekt die niet zijn uitgekomen – 
en dat is teleurstellend. Uit de documentatie blijkt wel hoezeer 
het parochiebestuur heeft gestreefd naar eenheid, solidariteit en 
verbondenheid binnen de nieuwe parochie. Zij heeft steeds het 
welzijn van de parochie voor ogen gehad en recht proberen te 
doen aan iedere geloofsgemeenschap.   
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De huidige stand van zaken 
Voortbordurend op het bovenstaande, heeft het huidige 
parochiebestuur zich tot doel gesteld om alle negen kerken van 
onze parochie zo lang mogelijk open te houden, mits dit 
verantwoord is, én de pastorale zorg – in welke vorm dan ook – 
te garanderen. Een kernbegrip in deze tijd is ‘vitaliteit’: 
voldoende levenskracht voor een gemeenschap om voor langere 
tijd (duurzaam) voort te blijven bestaan. De vitaliteit van een 
geloofsgemeenschap betrekt zich op het vrijwilligerskader, de 
staat en onderhoud van het kerkgebouw, het aantal 
kerkbezoekers, deelname aan de sacramenten én de financiële 
situatie. Met betrekking tot dit laatste hebben wij moeten 
constateren dat élke locatie (ook vóór de fusie in 2010) een 
ontoereikende jaarlijkse kerkbijdrage heeft van onze parochianen 
om de eigen kosten te kunnen dekken. Daarvoor kunnen wij – 
God zij dank! – een beroep doen op opbrengsten uit bezittingen 
en beleggingen, die generaties vóór ons aan de kerk hebben 
toevertrouwd. Door de fusie zijn deze aan de nieuwe parochie 
toevertrouwd en daarmee is verantwoord omgegaan.  
 
Mijn parochie 2030! 
Op verschillende niveaus wordt u gevraagd mee te denken over 
de parochie van de toekomst. Dit zal – of we het nu willen of niet 
– wezenlijk anders zijn dan nu het geval is. Met een teruglopend 
kerkbezoek, afname van het aantal beschikbare vrijwilligers, het 
tekort aan priesters/diakens/pastoraal werkers én afname van 
onze financiële middelen zijn aanpassingen noodzakelijk om een 
veilige toekomst te bewerkstelligen. Het gevoelige thema 
‘kerksluiting’ zal ook op onze agenda verschijnen en dit vraagt 
zorgvuldigheid. Met elkaar zullen wij na moeten denken en ‘de 
hand aan de ploeg slaan’ hoe wij lokale geloofsgemeenschappen 
kunnen blijven vormen, zelfs wanneer het kerkgebouw niet 
behouden kan worden. Als parochiebestuur doen wij – in 
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samenwerking met het pastorale team, alle beheercommissies 
en vrijwilligersgroepen – ons uiterste best om de kerk voor uw 
dorp te behouden, maar dat kan op andere manieren dan nu het 
geval is.  
 
Steeds hebben wij wel voor ogen te houden dat wij een ‘kerk van 
mensen’ zijn, niet van stenen, en hoe wij als katholieke kerk 
present kunnen zijn en blijven in Noord Oost Twente. Hier maken 
wij ons sterk voor, ook richting 2030! Uw medewerking – in 
welke vorm dan ook – is hiervoor van het grootste belang. 
Hopelijk kunnen wij op uw steun rekenen, bij voorbaat hartelijke 
dank! 
 
Ter verduidelijking, vindt u in de bijlage de volgende 
documenten: 
• Decreet tot oprichting van de R.K. parochie H. Pancratius 
• Bevindingen/aandachtspunten na toetsing samen-

voegingsdossier  
• Akte van samenvoeging parochies (fusie) 

 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van 
de inhoud van dit document, dan vragen wij u contact op te 
nemen met één van de leden van het parochiebestuur. Hiervoor 
kunt u de contactgegevens vinden in de colofon in Kompas of op 
de website van onze parochie.  
 
 

Tubbergen, 10 april 2019 
 

Parochiebestuur H. Pancratius parochie  
 
 




























