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Inhoudsopgave  
 
In dit document “DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU! MET 
GELOOF, VERTROUWEN EN MOED”, beschrijft het parochiebestuur haar 
zienswijze met betrekking tot het toekomstig functioneren van de parochie.  
Het bevat een negental hoofdstukken met paragrafen, die inzicht geven in het 
verleden en toekomst, maar tegelijkertijd ook een concreet antwoord geven op 
de vraagstelling betreffende het voortbestaan van onze zes kerken. Daarbij komt 
de vraag aan de orde van het al of niet ‘open houden’ van de zes kerken in onze 
parochie en, het inherent daaraan, onttrekken van kerken aan de eredienst. 
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1. Woord vooraf 
 
Geloof, Vertrouwen en Moed 
  
”Houdt goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God”, zo sprak Paulus 
toen hij, na zijn gevangenneming, tijdens de zeereis naar Rome in een 
gevaarlijke storm terecht kwam. (Handelingen 27, 25). Het schip verkeerde in 
grote nood.  
 
De bemanning en Paulus wisten niet meer waar zij waren en in welke richting zij 
voeren. De bemanning was de wanhoop nabij. Alleen de vreemdeling aan boord, 
Paulus, geloofde niet in het noodlot. Hij bleef in deze omstandigheid rustig en 
beheerst.  
 
Het geloof, het vertrouwen en de moed vindt Paulus in God. God zorgde voor 
hem, wat er ook zou gebeuren. Hij voelde zich veilig en geborgen in de 
gemeenschap met God.  
 
Een schip in nood met een moedeloze bemanning. Rondzwalkend op zee. Het 
schip prijsgevend aan de zee en in een onbekende omgeving vaste grond 
hervinden. 
  
Zien we daarin een beeld van onze tijd? In onze kerk en parochie? 
  
Het schip dat de Kerk is heeft vele stormen doorstaan. Haar reis was niet altijd 
een kalme en voorspoedige. In onze tijd kunnen mensen het gevoel hebben als 
eenling in het geloof te staan. 
 
De persoon van Paulus inspireert ons om met geloof, vertrouwen en moed onze 
beste krachten te geven aan het uitdragen van De Boodschap. 
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2. Samenvatting 
 
De situatie van vandaag vraagt om een herstructurering van de parochie Sint 
Willibrordus. Dit blijkt uit het nieuwe organogram (zie paragraaf 8.7 en 8.8). Niet 
alléén op bestuurlijk, maar ook op het pastorale vlak. Dit is nodig om in de 
toekomst zichtbaar te blijven. Stappen zijn al eens sporadisch 
aangekondigd bij diverse gelegenheden, maar nu gaat het werkelijkheid 
worden. Dit document geeft weer langs welke weg we deze herstructurering 
willen laten verlopen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de afwegingen die 
ten grondslag liggen aan de ingrijpende maar noodzakelijke keuzes. Wij zijn er 
van overtuigd dat de veranderingen ook kansen bieden.  
In dit plan geven we aan hoe we de komende jaren samen verder willen gaan 
vanuit één gezamenlijke missie: Samen Willibrordus. 
 

2.1 Waar staan we nu?  
De parochie Sint Willibrordus bestaat uit de katholieke kerken die liggen in de 
burgerlijke gemeente Eersel. In 2014 is deze parochie ontstaan uit een 
fusie van oorspronkelijk zes parochies. Dit waren respectievelijk de parochie 
St. Jan Geboorte (Duizel), H. Willibrordus (Eersel), H.H. Monulphus en 
Gondulphus (Knegsel), H. Lucia (Steensel), H. Lambertus (Vessem) en H. 
Willibrordus (Wintelre). Na de fusie bleven alle geloofsgemeenschappen in grote 
mate als zelfstandige eenheden functioneren. Er zijn wel aanzetten gegeven tot 
integrale samenwerking vanuit de gedachte van één parochie. 
 
• Tellingen vanaf 2014 laten zien dat het aantal bezoekers per kerklocatie, per 
weekend, duidelijk afneemt. De beschikbaarheid van de leden van het pastorale 
team komt steeds meer onder druk te staan. Ook het aantal 
sacramentsbedieningen neemt sterk af. Het vrijwilligerskorps wordt gemiddeld 
steeds ouder en het aantal taken per vrijwilliger neemt toe.  
• Afgezien van het feit dat er nog steeds sprake is van een positief vermogen, 
moeten we vaststellen dat het niet meer lukt om de begroting sluitend te krijgen. 
De éérste begroting ná de fusie (begroting 2019) -inmiddels goedgekeurd door 
het bisdom- sluit met een negatief saldo van € 215.000,00.  
• Daarnaast vertonen de jaarrekeningen 2014-2017 eveneens een negatief 
resultaat. Elk jaar teren we in met een bedrag van minimaal € 100.000,00.  
• Hoe vervelend ook, het is niet meer mogelijk om op de oude voet door te gaan.  
• Het aantal kerkgebouwen ten opzichte van het aantal kerkbetrokken gelovigen 
en het aantal geestelijken is te groot.  
• Ook financieel vinden wij het niet meer verantwoord om zoveel ‘kerklocaties’ 
open te houden. 
• Een ander punt dat ons bezig houdt zijn onze vrijwilligers (hiermee bedoelen 
we ook vrijwilligsters!). Het aantal beschikbare vrijwilligers, de gemiddelde 
leeftijd, de betrokken groep in de leeftijdscategorie 18 tot 50 baart ons zorgen. 
Dat betekent dat de vrijwilligers die nu nog werkzaam zijn binnen de zes 
geloofsgemeenschappen hun activiteiten zullen verplaatsen dan wel uitbreiden. 
Activiteiten over de gehele parochie zullen als één geheel georganiseerd moeten 
worden en/of groeperingen moeten worden samengesteld met leden van alle 
geloofskernen, die dan lokaal uitvoering geven aan gezamenlijke afspraken. Meer 
samenwerken!  
 
Dit alles vraagt dan ook om een andere en nieuwe benadering. 
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2.2 Hoe zal het eruit gaan zien? 
De parochie zal een nieuwe afgeslankte structuur krijgen. We zullen de bisschop 
vragen een drietal kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst te onttrekken en 
dat geldt voor de kerken in Duizel, Knegsel en Steensel.  
 
Deze kerken zullen worden onttrokken aan de eredienst en later worden gesloten 
en er zal een nieuwe bestemming voor worden gezocht. Iedere gelegenheid die 
zich voordoet om een van deze kerkgebouwen een voor de toekomst goede 
bestemming te geven zal serieus onderzocht worden. Goed overleg en 
communicatie met de betreffende geloofsgemeenschappen en de gemeente is 
daarbij essentieel. 
 
Een kerkgebouw kan op grond van het Canonieke (kerkelijke) recht aan de 
goddelijke eredienst worden onttrokken wanneer daarvoor ernstige redenen 
aanwezig zijn. Het parochiebestuur en het pastorale team achten ernstige 
redenen aanwezig vanwege: 
 

• Het teruglopende aantal kerkbezoekers. 
• Het sterk verminderd aantal toe te dienen sacramenten en aantal 

uitvaarten. 
• De beperkte pastorale capaciteit. 
• De negatieve financiële resultaten van de parochie van de laatste jaren. 
• De hoge kosten van onderhoud van de kerkgebouwen. 
• Het aantal vrijwilligers (leeftijd) dat afneemt en steeds moeilijker 

aangevuld kan worden. 
 
Elk van deze redenen is in al onze kerkdorpen aanwezig, zij het niet overal in 
dezelfde mate. Het voornemen om de kerkgebouwen in Duizel, Knegsel en 
Steensel aan de goddelijke eredienst te onttrekken is gebaseerd op een 
combinatie van genoemde redenen. Daaraan aan ligt geen wiskundige 
berekening ten grondslag en de afweging zal altijd in bepaalde mate subjectief 
zijn. 
 

2.3 Tijdelijke restfunctie bijzondere vieringen  
Daar waar geen andere bestemming voor het kerkgebouw te regelen is 
kan het gebouw tijdelijk voor een beperkt aantal diensten in functie 
blijven. Dit betekent dat er geen reguliere weekendvieringen meer 
zullen zijn. Ook zullen er geen sacramenten zoals doop meer toegediend 
worden. Wel is de kerk beschikbaar voor bijzondere momenten zoals bij 
uitvaarten, gildevieringen, carnavalsvieringen en andere bijzondere 
lokale momenten. Deze oplossing veronderstelt dat er voldoende 
financiële middelen binnenkomen om het kerkgebouw open te houden 
en er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 
 
Voor eventuele liturgische vieringen zal uitgeweken moeten worden naar een 
andere alternatieve locatie. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een ruimte 
in een multifunctioneel centrum. 
 
De administratieve en financiële grenzen tussen de plaatselijke 
geloofsgenootschappen, na deze herstructurering, zullen worden weggenomen. 
Zo zal er sprake zijn van een parochie met één gezamenlijk ledenbestand. 
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2.4 Onze verantwoording 
De kerken die open blijven, zijn goed in staat om samen de pastorale behoefte 
van de gehele parochiegemeenschap te bedienen. 
 
Het sluiten van kerkgebouwen brengt wel het risico met zich mee dat 
kerkgangers geen aansluiting willen zoeken of vinden bij de vernieuwde 
parochie. Los van alle begrijpbare emoties en pijn brengt dit ook financiële 
risico’s met zich mee. 
 
Dit document schetst een ingrijpende weg die wij in de Sint Willibrordusparochie 
zullen inslaan. De keuzes zijn onderbouwd, maar blijven ook voor een deel 
subjectief. Het is waar dat veel mensen zich in onze tijd niet meer tot onze 
kerkelijke boodschap aangesproken voelen. Maar het is óók een gegeven, dat 
velen het nog altijd van grote waarde vinden om hun geloof te vieren en te 
beleven op een wijze die past binnen onze huidige samenleving. 
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3. Geraadpleegde literatuur 
 
Bij het concipiëren van de notitie “De toekomst van onze parochie is nu!  
Met geloof, vertrouwen en moed” is kennis genomen en gebruik gemaakt 
van diverse literatuurstudies en -onderzoeken. 
 

a) Beleidsplan Groeien in geloof, geloven in groei (2009) Bisdom Den Bosch.  
b) Beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen (2016) Bisdom Den Bosch. 
c) Parochie in beweging: geloven in plaatselijke gemeenschappen [Petra 

Stassen en Ad van der Ham].  
d) Sporen van God in het dorp [Jacobine Gelderloos].  
e) Procedures bij sluiting van een kerkgebouw.  
f) Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst.  
g) Pastorale ondersteuning bij kerksluitingen: Handboek Vrijwilligerswerk in 

de R-K. Kerk.  
h) Richtinggevend beleid: rol gemeente en kerkbestuur.  
i) De sluiting van kerken: een aantal feiten op een rij [Heilige huisjes:  

11 februari 2013).  
j) Stappenplan Kerksluiting.  
k) Kerksluiting: protocol.  
l) Je moet het toch samen doen [Lieke Hoenselaar, mei 2013].  
m) Voorbeeld gebouwenplan 2014-2019 Parochie H. Franciscus en H. Clara, 

januari 2015.  
n) Wikipedia-Reliwiki.  
o) Centraal Bureau voor de Statistiek.  
p) Publicatie gemeente Eersel cijfers bevolkingssamenstelling.  
q) Kaski-gegevens  
 
___________________________________________________________ 

 
• De kerk is uit, leve de kerk. Kerstbijlage, 22 december 2018, Eindhovens 

Dagblad. 
• Ontkerkelijking zet door: Publicatie Sociaal en Cultureel Planbureau 2018  

[Leven in een geseculariseerd land].  
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4. Samen Willibrordus 
 
Ingegeven door de realiteit van vandaag zetten het bestuur en het 
pastoraal team noodzakelijke stappen om te komen tot een verdere 
herstructurering van onze parochie. Daarbij zal aandacht worden 
geschonken aan de afwegingen die ten grondslag liggen aan de 
ingrijpende maar noodzakelijke keuzes.  
 
Ongeveer 200 jaren geleden hebben de bewoners van onze zes kerkdorpen het 
initiatief genomen om een thuis te vinden voor hun geloof door kerken te 
bouwen. Sindsdien onderhouden vrijwilligers mede deze kerkgebouwen en 
dragen hun steentje bij aan de organisatie van de parochie. Zij hebben ons 
voorgeleefd om samen een kerkgemeenschap te dragen: Samen kerk! 
 
Het zal u niet ontgaan zijn, dat de kerk van nu in vele opzichten een andere kerk 
is dan die van het verleden. Vanaf de jaren 1970-1990 ontwikkelde de R.K. Kerk 
zich langzamerhand van een klerikale tot een vrijwilligerskerk. Het pastorale 
werk dat tot die tijd het terrein was van de pastoor en de kapelaan kwam voor 
een deel in handen van vrijwilligers. Er kwamen onder andere werkgroepen die 
een rol kregen binnen de liturgie, de catechese en de diaconie. 
 
De afgelopen decennia heeft zich opnieuw een grote verandering voltrokken in 
kerkelijk Nederland. Er is een sterk versneld proces van ontkerkelijking op gang 
gekomen dat grote gevolgen heeft voor de toekomst van parochies. 
  
Het kerkbezoek is drastisch verminderd, het ledenbestand is vergrijsd en de 
jongere generaties zijn nauwelijks nog bij de kerk betrokken. Analyses verbinden 
de leegloop van kerken aan maatschappelijke ontwikkelingen als secularisatie, 
emancipatie, individualisering en toegenomen mobiliteit.  
 
Instituten als een burgerlijke of kerkelijke overheid spelen geen 
richtingbepalende rol meer in het leven van individuen. Het vertrouwen in de 
R.K. Kerk en het geloof zijn niet meer vanzelfsprekend. Mensen richten hun 
leven in op grond van eigen keuzes, eigen interesses en behoeften. Al deze 
tendensen hebben ertoe geleid dat de R.K. Kerk van Nederland de afgelopen 
decennia een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een volkskerk naar een 
keuzekerk. 
 

4.1 Onze parochie in de huidige tijd 
De ontwikkelingen in kerk en maatschappij, die zo kenmerkend zijn voor de 
afgelopen decennia, maar vooral in de afgelopen tien jaren, zijn natuurlijk niet 
voorbijgegaan aan onze parochie. Ook wij hebben te kampen met ontkerkelijking 
en de nodige krimp.  
De vitaliteit van de geloofsgemeenschappen is een punt van grote zorg. We zijn 
daarom al genoodzaakt de wekelijkse kerkdiensten aan te passen aan de  
beschikbaarheid van de geestelijkheid. 
De financiële situatie van onze parochie is niet slecht, maar staat wel ‘onder 
druk’. Het vrijwilligerskader vergrijst met alle gevolgen van dien. De bezetting 
van het pastorale team zal ook aan menskracht weer inboeten hetgeen gevolgen 
zal hebben ten aanzien van hun pastoraal functioneren.  
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Als R.K. Parochie staan we voor het gegeven dat we in kwantitatieve zin in alle 
opzichten moeten minderen. We zijn niet bij machte dit tij te keren. Het mag 
duidelijk zijn dat dit alles dringend noopt tot  ons opnieuw bezinnen op het heden 
en de toekomst. We moeten realistisch zijn en de situatie onder ogen zien. Het is 
zoals het is. 
 
Ook in onze tijd zijn en blijven mensen toch op zoek naar zingeving in het leven. 
Het instituut kerk komt daarbij niet vaak meer in beeld, omdat haar door 
tradities gevormde wijze van geloofsbeleving kennelijk te ver van ons afstaat. 
Daarbij komen ook nog de gebeurtenissen in de afgelopen jaren, die zeker een 
negatieve bijdrage hebben geleverd. 
 
De functie van de kerk is eigenlijk versmald tot het verlenen van incidenteel 
pastoraat. Het voortbestaan van de kerk is wel verzekerd, maar de omvang, 
invloed en het  zelfdragend vermogen zal naar verwachting in de ‘strijd’ met 
trends en ontwikkelingen, nog minder worden. In de zich snel veranderende 
samenleving, met een sterk toenemende ontkerkelijking, is het vitaal zijn en 
houden van geloofsgemeenschappen niet gemakkelijk. 
  
Daartoe zullen alle zeilen bijgezet moeten worden en dit leidt onvermijdelijk tot 
organisatorische veranderingen.  
 
Het oude thuis zijn we kwijt maar we bouwen samen aan de nieuw thuis. 
 
Het veranderingsproces heeft al eerder vorm gekregen en wel in het fusietraject 
2010-2014. Het bisdom Den Bosch zag zich geconfronteerd met het 
bovenstaande en heeft toen al - vanaf 2009 -  het beleid ‘Groeien in geloof, 
geloven in groei’ ingezet. In dat kader heeft de bisschop destijds dan ook 
bepaald dat de zes voormalige parochies (Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, 
Vessem en Wintelre), samen één nieuwe parochie zouden moeten gaan vormen.  
 
In de brief van de bisschop van 24 maart 2014 wordt het volgende nadrukkelijk 
gesteld: 
 
‘Met de oprichting van de Parochie Sint Willibrordus te Eersel vanaf 1 mei 2014 is 
een proces van integratie en groeiende samenwerking van de 
geloofsgemeenschappen tot een juridische afronding gekomen en is er een 
belangrijke stap gezet om te komen tot een daadwerkelijk nieuwe parochie, als 
beoogd in de beleidsnota “Groeien in geloof, geloven in groei’.  
 
De juridische fusie (de eenwording) is echter niet van het ene op het 
andere moment een werkelijkheid. Er moet veel gebeuren en geregeld 
worden. 
 
Het harmoniseren van procedures, spelregels, gebruiken en tradities, de 
administratie, onderhoudstoestand van de kerkgebouwen en pastorieën, vraagt  
dan ook om een zorgvuldige aanpak.  
 
In 2018 heeft het bestuur nagedacht over onze ‘toekomstige’ parochie en ook 
hoe in het bijzonder de parochiële organisatie er zou moeten uitzien in deze snel 
veranderende samenleving.  
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Elk kerkdorp is diepgaand beïnvloed door de eigen identiteit en tradities vanuit 
het verleden, waardoor er zeker niet kan worden gesproken over identieke 
kerkdorpen, ook niet na het fusieproces van 5 jaren.  
 
Geconstateerd moet en mag worden dat er eigenlijk toch min of meer sprake is, 
van het behoud van de voormalige ‘pastorale eenheden’. Om in de toekomst 
“Samen kerk” te kunnen zijn, is het wenselijk dat we ook “samen sterk” zijn.  
 
In de kerkdorpen is kennis van zaken aanwezig. Hiervan wil het parochiebestuur 
graag gebruik kunnen en blijven maken.  
 
We zijn nu vijf jaren samen één parochie, doch géén eenheid. Het bestuur heeft  
de standpunten en zienswijzen uit het verleden (periode 2014-2017) 
geïnventariseerd en geëvalueerd en heeft mede naar aanleiding daarvan een 
aantal besluiten genomen, die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren 
van onze parochie. Belangrijk daarbij is hoe aan de nieuwe organisatiestructuur 
vorm en inhoud gegeven moet worden.  
 
Kortom: het huis staat er, maar de inrichting moet nog geschieden.  
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4.2 De organisatorische bestuurlijke inrichting van 
“Samen Willibrordus” 

 
Na veelvuldig bestuurlijk beraad vanaf februari 2018 en na consultatie van het 
bisdom, hebben wij in november 2018 de volgende organisatiestructuur 
vastgesteld: 
 

	
	
Zoals uit het organigram is af te leiden heeft het parochiebestuur gekozen voor 
een tweedeling in de bestuursstructuur. In feite is het besturen van een parochie 
geregeld in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de 
Rooms Katholieke kerk in Nederland (AR), augustus 2006. Dit reglement beperkt 
zich tot de bestuurlijke structuur en organisatie en de vermogensrechtelijke 
aspecten. Het AR als zodanig heeft geen pastoraal-inhoudelijke opdracht.  
Ook voor het AR geldt dat het niet in strijd mag zijn met algemeen kerkelijk en 
Nederlands recht, voor zover dat van dwingend karakter is. Het AR vormt in feite 
de statuten van de lokale kerkgemeenschap, maar ook belangrijk zijn de 
inhoudelijke beleidsdocumenten, die de leidraad voor het functioneren vormen. 
Daarin heeft, binnen de parochie als gemeenschap, de pastoor een centrale 
plaats als ambtsdrager en als aanspreekbaar medebestuurder.  
 
Voor zover het gaat om zaken, die niet het ambt in strikte zin betreffen, is er 
sprake van collegiaal bestuur van een parochie. De pastoor is lid van het bestuur 
van de parochie.  
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De vertegenwoordigingsbevoegdheid in juridische zaken op vermogensrechtelijk 
terrein wordt niet uitsluitend door de pastoor, maar samen met een ander 
bestuurslid (de secretaris) uitgeoefend. Deze bevoegdheid kan ook worden 
overgedragen.  
 
De parochiestructuur kent in het AR in ieder geval twee en eventueel drie 
organen: de pastoor, het parochiebestuur, de pastorale raad of, als bijzondere 
vorm daarvan, de parochievergadering (facultatief). In de parochie Eersel is 
gekozen voor een tweeledige structuur, zijnde de pastoor en het 
parochiebestuur.  
 
Het parochiebestuur heeft gekozen voor een scheiding op het pastorale- en 
bestuurlijke vlak. Dit wil niet zeggen los van elkaar, maar met een duidelijke 
taakverdeling. Hierbij faciliteert het parochiebestuur het pastoraal team bij het 
uitvoeren van hun pastorale taken. Er blijft over en weer verbondenheid. We zijn 
immers “Samen Willibrordus”.   
 
De motivering hiervoor is gelegen in het feit dat de omvang van het pastorale 
werk een zodanige hoeveelheid werk met zich meebrengt, dat het wenselijk is 
dat de pastoor zich primair bezig houdt met pastorale zaken en dat de andere 
bestuurlijke zaken worden gedelegeerd .  De mogelijkheid daartoe is gegeven in 
het AR.  
 
Uitdrukkelijk is aangegeven dat de vice-voorzitter de parochie kan 
vertegenwoordigen op vermogensrechtelijk terrein, op verzoek van de pastoor of 
diens kerkrechtelijk aangewezen plaatsvervanger. In onze parochie is gekozen 
voor een gevolmachtigd vice-voorzitter. 
 

4.3 Conclusie 1 
Het kerkelijk landschap in Nederland en dus ook in onze parochie verandert heel 
snel. Ook in onze parochie vertonen de cijfers al jarenlang een dalende tendens: 
minder ingeschreven katholieken en minder  sacramentele deelname. Alleen de 
gemiddelde leeftijd stijgt. Door het teruglopend aantal mensen en, daarmee 
samenhangend, onder andere steeds afnemende inkomsten staat het 
parochiebestuur voor zeer belangrijke beslissingen die ingrijpende gevolgen 
zullen hebben voor onze parochianen. 
 
Zoals eerder gesteld: er  is veel veranderd. Het christelijk geloof is voor een 
toenemend aantal mensen geen vanzelfsprekendheid meer. De volkskerk van 
toen, waar nagenoeg het hele dorp toe behoorde, is geleidelijk verdwenen. Het 
lidmaatschap is een individuele keuze geworden.  
 
Daarnaast is er de tendens dat een vrij grote groep parochianen slechts zeer 
beperkt participeert in het parochiële leven. De wekelijkse gang naar de kerk is 
geen vanzelfsprekendheid meer. Het sociale leven speelt zich niet meer af binnen 
de grenzen van de eigen woonplaats. Het sociale netwerk houdt niet meer op bij 
de parochiegrens. Via sociale media leggen wij wereldwijd contacten. Onze 
jongeren zijn minder territoriaal gebonden en leven in een netwerk dat zich over 
verschillende grenzen uitstrekt. “Ik geloof wel, maar daarvoor heb ik de 
kerk niet nodig.” Dit is een veel gehoorde uitspraak, ook in onze parochie.  
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Een typerende uitspraak welke ook aangeeft hoe de parochianen zich opstellen 
ten opzichte van het instituut kerk en het meegaan en meedoen in de rituelen en 
geloofsbeleving van de kerk als gemeenschap van gelovigen. Deze opstelling 
creëert afstand tot de kerk en zelfs het afscheid nemen ervan. Daarnaast is het 
aantal priesters drastisch verminderd. Veel parochianen blijven nog ‘wel 
ingeschreven’, maar hebben de kerk enkel nodig –voor zover daar sprake van 
kan zijn- bij bijzondere momenten, zoals uitvaart, huwelijk of Kerstmis. Dit laat 
zich onder andere zien in kerkbezoek en sacramentenbediening. Een gevolg van 
deze opstelling is wel dat opgroeien in een vierende, lerende en werkende kerk 
absoluut niet meer vanzelfsprekend is. Naast het feit dat ook ouderen zich 
langzaamaan terugtrekken uit de kerkelijke activiteiten, uit zich dit in het 
grotendeels afwezig zijn van de jongere generaties. Dit alles neemt niet weg, dat 
ook in onze huidige tijd sprake is van geloven, maar dan op een andere wijze. Er 
zal wel een plaats nodig zijn waar gelovigen zich ‘thuis’ kunnen voelen, waar zij 
kunnen deelnemen aan de toediening van  sacramenten. Van een fijnmazig 
netwerk van parochies (kerken) zijn we ‘toegegroeid’ naar een parochie die een 
groter gebied bestrijkt. 
 
Mede tegen al deze achtergronden is het dan ook niet verwonderlijk dat 
er kerkgebouwen gesloten worden  en aan de eredienst worden 
onttrokken. 

  



	

16	
	

 
 

  
 

DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!  
 

“MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED” 
 
 

	

	
	

Parochiële vitaliteit en cijfers 
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5. Parochiële vitaliteit en cijfers 
 
De cijfers over geloven en participatie aan het kerkelijk leven zijn niet 
rooskleurig. De kerkelijke beleving zal anders en kleiner zijn. Met beperkingen, 
maar ook met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Het zal duidelijk zijn, dat 
de vitaliteit niet op alle ‘locaties’ gerealiseerd kan worden.  
 
Er moet wel iets gebeuren. 
 
De vraag die zich nu aandient luidt: Hoe lang kan een plaatselijke 
geloofsgemeenschap nog ‘op de oude manier’ doorgaan en welke 
vitaliteitscriteria zijn er om dit te kunnen ‘beoordelen’? Zo is het hebben van 
vermogen een gelukkige omstandigheid, maar dit kan niet worden aangemerkt 
als zijnde een vitaliteitscriterium dat handelen overbodig maakt.  
 
De volgende aspecten komen daarbij aan de orde: 
 
Aantal kerkgangers 
Het eerste wat opvalt in een parochie is het aantal bezoekers bij de vieringen op 
zaterdag of zondagochtend. In verschillende notities is bijvoorbeeld sprake van 
het hanteren van een ondergrens van zestig-zeventig kerkgangers. Let wel: elk 
getal is in feite discutabel, doch bevat wel realiteitszin. Dit betekent dat het dan 
moeilijk zal worden om het eigen kerkgebouw in stand te houden. Dit geldt 
vooral als ook uit andere factoren, zoals financiën of de kosten van een 
kerkgebouw, blijkt dat er weinig toekomst in de geloofsgemeenschap zit. 
 
Leeftijd kerkgangers 
Als er geen of nauwelijks kerkgangers onder de zestig-zeventig jaar zijn en er 
nauwelijks nieuwe mensen bij komen, moet en mag worden vastgesteld dat de 
geloofsgemeenschap het oorspronkelijke kerkelijke leven en de daarbij 
behorende uitstraling heeft verloren. Ook wanneer het niet gemakkelijk zal zijn 
om dit te aanvaarden, wordt dan duidelijk dat de geloofsgemeenschap in feite is 
beland in een fase van afbouw. 
 
Aantal dopelingen, eerste communicanten en vormelingen 
Aan deze getallen kan men zien hoe de participatie zich ontwikkelt onder 
degenen die niet wekelijks of herhaaldelijk naar de kerk komen. Minder dan tien 
dopelingen en communicanten in een lokale geloofsgemeenschap en weinig of 
geen vormelingen laten zien dat er sprake is van een weinig praktiserende 
geloofsvitaliteit. Het gevolg is dat de ‘voormalige parochie’ maar een zeer 
geringe ‘natuurlijke aanwas’ zal kennen en de toekomst van de 
geloofsgemeenschap zeer ongewis zal zijn. 
 
Aantal uitvaarten 
Aan het aantal uitvaarten en begrafenissen dat in de kerk plaats vindt, kan ook 
een zekere mate van vitaliteit worden afgemeten. Als het aantal uitvaarten en 
begrafenissen terugloopt, dan geeft dit ook een signaal af over de betrokkenheid 
van de geloofsgemeenschap bij de parochie en het kerkgebouw en daarmee de 
vraag over het bestaansrecht.  
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Vrijwilligers 
Om een parochie/geloofsgemeenschap ‘draaiende te houden’ zijn en blijven veel 
vrijwilligers nodig. Een parochie is in principe een vrijwilligersorganisatie. 
Parochianen worden gestimuleerd om actief deel te nemen, dragen in feite ook 
een stukje medeverantwoordelijkheid voor het samen kerk zijn. Wij mogen ons 
nog gelukkig prijzen dat vele vrijwilligers op talloze terreinen in en om onze 
kerken veel werk verrichten ten dienste van de gemeenschap en daar mogen we 
ook dankbaar voor zijn. Hun inzet is onontbeerlijk, zij vormen de basis in de 
continuïteit van alle activiteiten. Doch ook hier ontstaat een probleem. Het 
overgrote deel van de vrijwilligers is van een bepaalde ‘oudere’ leeftijd. Dit 
betekent ook dat vermindering zal plaatsvinden, immers aanwas aan jonge 
vrijwilligers is niet aan de orde met uitzondering van een aantal kerkelijke 
activiteiten rondom ‘het kind’. 
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5.1 Opbouw bevolking gemeente Eersel 2014 en 
2018 

 
Gegevens ontleend aan CBS 
	

Bevolking gemeente Eersel op 1 januari 	 	

 	 	

Leeftijdscategorie 2014 2018 
0-9 jaar 1750 1775 
10-19 jaar 2261 2126 
20-29 jaar 1817 2034 
30-39 jaar 1758 1846 
40-44 jaar 1128 1041 
45-49 jaar 1454 1287 
50-54 jaar 1668 1537 
55-59 jaar 1418 1665 
60-64 jaar 1274 1395 
65-69 jaar 1090 1220 
70-74 jaar 936 991 
75-79 jaar 752 809 
80-84 jaar 561 622 
85-89 jaar 229 329 
90-99 jaar 87 110 
100+ jaar 0 4 
	   
Totaal 18183 18791 
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5.2 Bevolkingssamenstelling per kerkdorp 
 
Gegevens ontleend aan Gemeente Eersel 
 
Bevolking op 1 januari    
    
Kerkdorp 2015 2016 2017 2018 2019 
Eersel 9.801 9.922 9.911 10.094 10.192 
Duizel 1.859 1.880 1.899 1.907 1.970 
Knegsel 1.294 1.322 1.318 1.347 1.387 
Steensel 1.363 1.375 1.356 1.357 1.427 
Vessem 2.151 2.146 2.155 2.127 2.120 
Wintelre 1.879 1.905 1.915 1.946 2.014 
      
Totaal 18.347 18.550 18.554 18.778 19.110 
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5.3 Bevolkingsopbouw 2010 en 2018 
 
Gegevens ontleend aan CBS 
 

 
Leeftijdsopbouw 

 
Leeftijd 
 

2010 % 2018 % 

 0-15 
 

3047 16,8 2795 15,1 

15-25 
 

2145 11,8 2173 11,5 

25-45 
 

4034 22,2 3854 20,4 

45-65 
 

5714 31,4 5884 31,3 

65+ 
 

3217 17,8 4072 21,7 

Totaal 
 

17492 100 18778 100 
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5.4 Aantallen leeftijdscategorie per kerkdorp 
 
Gegevens ontleend aan Gemeente Eersel 

Leeftijdsopbouw Eersel per 1 januari 2019 per kerkdorp 
 
 

  
Leeftijd Eersel  Duizel Knegsel Steensel Vessem Wintelre 
0-15 1584 271 190 202 296 324 
15-25 1058 261 179 152 232 255 
25-45 2215 393 289 321 406 435 
45-65 2940 685 452 486 688 601 
65+ 2395 360 277 266 498 399 
       
Totaal 10192 1970 1387 1427 2120 2014 
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5.5 Hoeveelheden omvang sacramenten in getallen 
2011 t/m 2018 en grafieken 

 
6  

Duizel	
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	

Dopen	 	 	 	 	 5	 3	 0	 3	
Communicanten	 	 	 	 	 5	 5	 1	 4	
Vormsel	 	 	 	 	 2	 2	 3	 4	
Huwelijken	 	 	 	 	 0	 1	 0	 0	
Begrafenis		 	 	 	 	 5	 4	 5	 10	
Crematie	 	 	 	 	 5	 2	 2	 2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

Eersel	
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	

Dopen	 39	 34	 21	 	 33	 12	 18	 	16	
Communicanten	 47	 39	 35	 	 30	 29	 26	 	23	
Vormsel	 40	 28	 15	 	 16	 18	 11	 	10	
Huwelijken	 12	 6	 6	 	 4	 1	 2	 2	
Begrafenis	 42	 32	 40	 	 13	 36	 22	 	24	
Crematie	 9	 14	 14	 	 21	 13	 9	 9	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

Knegsel	
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	

Dopen	 13	 8	 4	 	 7	 1	 4	 1	
Communicanten	 8	 7	 6	 	 0	 0	 0	 0	
Vormsel	 15	 0	 10	 	 4	 0	 4	 0	
Huwelijken	 0	 1	 1	 	 1	 0	 2	 0	
Begrafenis	 7	 4	 5	 	 2	 4	 4	 5	
Crematie	 4	 7	 4	 	 5	 4	 2	 2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	
	

	
	

	 Geen	gegevens		ontvangen	
	 Fusiejaar	
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Steensel	
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	

Dopen	 6	 8	 	 	 4	 0	 2	 2	
Communicanten	 4	 5	 	 	 6	 6	 6	 5	
Vormsel	 10	 0	 	 	 4	 0	 0	 6	
Huwelijken	 0	 0	 	 	 0	 0	 0	 0	
Begrafenis	 2	 5	 	 	 2	 1	 4	 9	
Crematie	 5	 1	 	 	 1	 4	 1	 5	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

Vessem	
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	

Dopen	 12	 8	 4	 	 0	 3	 2	 0	
Communicanten	 10	 20	 12	 	 15	 16	 6	 													6	
Vormsel	 15	 20	 13	 	 13	 8	 3	 	10			

10	Huwelijken	 5	 4	 0	 	 2	 0	 0	 0	
Begrafenis	 13	 12	 7	 	 1	 11	 8	 10	
Crematie	 3	 2	 3	 	 6	 9	 2	 6	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

Wintelre	
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	

Dopen	 14	 10	 12	 	 8	 3	 7	 3	
Communicanten	 22	 21	 13	 	 18	 8	 5	 											12	
Vormsel	 17	 14	 14	 	 13	 14	 14	 7	
Huwelijken	 3	 1	 1	 	 1	 1	 0	 1	
Begrafenis	 10	 8	 12	 	 16	 5	 11	 8	
Crematie	 0	 1	 1	 	 2	 6	 3	 4	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

	 Geen	gegevens		ontvangen	
	 Fusiejaar	
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5.6 Weergave parochianen in aantal 
 

 
 
Het jaar 2014 is het fusiejaar. Hiervan zijn geen getallen beschikbaar. 
Dit overzicht is alleen getalsmatig. 
Een parochiaan is degene die een “SILA-stip” heeft, dus is ingeschreven in de 
basisregistratie personen. Daarmee wordt niets gezegd over zijn of haar actieve 
kerkelijke participatie.  
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5.7 Weergave verdeling parochianen procentueel 
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5.8 Weergave kerkbezoek 2016 en 2019 
 

 
 
 

 
 
*Gemiddeld over 2 telweekenden met uitzondering van Steensel, Knegsel en 
Wintelre in verband met bijzondere vieringen. Het bezoek is afhankelijk van het 
aantal misintenties.  
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DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!  
 

“MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED” 
 
 

	

	

Parochiële financiën en automatisering 
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6. Parochiële financiën en automatisering 
6.1 Parochiële financiën 

Zoals bekend zijn de zes parochies in de burgerlijke gemeente Eersel met ingang 
van mei 2014 opgeheven en gefuseerd tot één parochie Sint Willibrordus 
Eersel. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de parochiële financiën. 

De samengevoegde parochie kent daarom met ingang van de juridische datum 
van de fusie in feite slechts één administratie, één begroting en ook één 
jaarrekening.  

Dit betekent onder andere, dat alle bezittingen (gebouwen en tegoeden) en 
schulden van de voormalige zes parochies toekomen aan de nieuwe parochie.  

Daarnaast werden de balansen van de voormalige parochies samengevoegd tot 
één nieuwe balans, die als openingsbalans van de nieuwe parochie heeft 
gediend. Ook van essentieel belang is de centralisatie van de gehele financiële 
administratie en de geldstromen met de banken.  

Hoewel op dit terrein de nodige stappen zijn ondernomen, is toch nog op 
bepaalde onderdelen sprake van enkele financiële handelingen door de 
verschillende ‘oude’ parochies. In het kader van de voorgenomen 
herstructurering zal ook op dit gebied een verdere financiële centralisatie vorm 
krijgen. 

Bij de fusie is geen sprake geweest van geoormerkte financiën ten aanzien van de 
voormalige parochies. Dit wil zeggen: gelden die via de ‘voormalige’ parochies worden 
ontvangen (collectegelden, stipendia, giften etc.) zijn inkomsten van de nieuwe 
parochie.  

In de periode 2014-2018 zijn geen begrotingen opgesteld. Het parochiebestuur 
heeft in de vergadering van april 2019 de begroting ( de eerste na de fusie) van 
2019 vastgesteld en deze heeft inmiddels goedkeuring verkregen van de zijde 
van het bisdom. Deze begroting toont een nadelig saldo van € 215.000,00. 

Voor wat betreft de resultaten van de jaarrekeningen 2014-2017, deze zijn 
inmiddels door het bestuur in de vergadering van oktober 2018 vastgesteld en 
zijn door het bisdom goedgekeurd. 

De conclusies van de jaarrekeningen 2013-2018 treft u hierna aan: 
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De jaarrekening 2018 is vastgesteld en is ter goedkeuring aangeboden aan het 
Bisdom.  

BALANS PER 31 DECEMBER EN W&V OVER DE JAREN 2013 T/M 2018

31 december 
boekjaar 2013

31 december 
boekjaar 2014

31 december 
boekjaar 2015

31 december 
boekjaar 2016

31 december 
boekjaar 2017

31 december 
boekjaar 2018

AKTIVA
Kerkelijke goederen 205.210 205.210 205.210 108.908 108.908 108.908
Beleggingen 3.652.849 3.313.674 3.451.989 4.322.800 4.303.214 4.141.176
Vorderingen op korte termijn 67.960 52.057 51.029 75.479 46.232 34.025
Geldmiddelen 93.248 196.891 74.633 79.448 71.534 175.440

4.019.268 3.767.832 3.782.860 4.586.635 4.529.888 4.459.549

PASSIVA
Eigen vermogen 2.136.339 2.183.775 2.105.987 2.394.220 2.339.227 2.243.591
Voorziening groot onderhoud gebouwen 830.410 643.994 732.541 782.664 810.979 851.239
Voorziening grafrechten 802.210 819.742 818.773 1.263.919 1.259.379 1.250.548
Overige fondsen en voorzieningen 45.942 46.041 46.700 47.224 47.224 0
Schulden op lange termijn 57.192 58.002 57.502 55.869 55.869 45.870
Schulden op korte termijn 147.175 16.278 21.356 42.739 17.211 68.301

4.019.268 3.767.832 3.782.860 4.586.635 4.529.888 4.459.549

VERMOGEN
Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar * 2.143.749 2.136.339 2.183.775 2.105.987 2.394.220 2.339.227

Vermogensmutaties
- Toevoeging saldo missiefonds 23.529
- Toevoeging saldo noodfonds 23.695
- Boekwinst/-verlies onroerend goed 14.700 777.568
- Legaten 15.000
- Aanvulling voorziening grafrechten -420.308 
- Vrijgevallen fundatie- en/of lijfrentekapitalen 1.634

Saldo mutaties 0 0 0 0
2.143.749 2.166.039 2.183.775 2.464.881 2.394.220 2.386.451

Bij: Saldo staat van baten en lasten -7.410 17.736 -77.788 -70.661 -54.993 -142.860 
Vermogen 31 december boekjaar * 2.136.339 2.183.775 2.105.987 2.394.220 2.339.227 2.243.591

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 

Boekjaar 2013 Boekjaar 2014 Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Boekjaar 2017 Boekjaar 2018

LASTEN
Persoonskosten 154.159 118.748 144.046 137.357 119.518 150.865
Kosten onroerend goed:
- Kerkelijke gebouwen 225.155 240.336 210.667 233.121 190.038 189.517
- Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming 32.600 30.471 27.498 34.650 40.269 33.331
- Beleggingen 0 0 5 0 0
Rente en lasten van schulden en fundaties 0 0 0 0
Kosten eredienst 26.052 31.620 30.602 23.130 26.131 24.988
Kosten pastoraal 11.418 18.655 20.547 23.021 14.818 14.883
Verplichte en vrijwillige bijdragen 46.398 53.883 53.388 46.732 51.569 41.785
Beheerskosten 36.396 38.843 30.105 22.836 25.737 29.192
Incidentele lasten 884 16.733 1.513 992 179 1.743
Voordelig saldo 0 17.736 0 0 0 0

533.062 567.025 518.366 521.844 468.259 486.304

BATEN
Bijdragen parochianen 287.932 263.750 244.293 255.027 226.325 221.757
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 142.203 196.356 93.372 92.735 78.718 1.379
Vrijval grafrechten en opbrengst begraafplaats 91.880 104.377 102.178 103.421 106.896 113.302
Incidentele baten 3.637 2.542 735 1.327 7.006
Nadelig saldo 7.410 0 77.788 70.661 54.993 142.860

533.062 567.025 518.366 521.844 468.259 486.304
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UIT DE JAARREKENING 2018

Parochie: H. Willibrordus teEersel
Boekjaar: 2018

BIJLAGE 13

Saldo per 31 december voorgaand boekjaar 810.979€           
bij af

Bij:

Toevoeging t.l.v. het resultaat 100.000€        
Uitkering verzekering
Subsidies voor onderhoud en restauratie van: Rijk 19.964€          

Provincie
Gemeente
Bisdom
Dekenaat

Akties
AF: Bestedingen (korte omschrijving w erkzaamheden, 
onder vermelding van machtigings-
/goedkeuringsnummer van bisdom of dekenaat).

49.981€           
10.434€           
3.025€             
2.391€             
6.660€             
7.213€             

119.964€        79.704€           
Saldo mutaties 40.260€             

Saldo 31 december boekjaar 851.239€           

57/59 OVERIGE VOORZIENINGEN EN FONDSEN BIJLAGE 14/15
NAAM VOORZIENING / FONDS 
Grafrechten en Grafonderhoud

Saldo per 31 december voorgaand boekjaar 1.259.379€        
bij af

Bij:

93.996€          

AF: Bestedingen voor:
102.827€         

-€                    

93.996€          102.827€         
Saldo mutaties 8.831-€               

Saldo 31 december boekjaar 1.250.548€        

OVERIGE FONDSEN
Missie Eersel 0,00
Het Missiefonds bestaat niet meer. Het saldo per 31-12-2018 ad € 23.529,= is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Noodhulp Eersel 0,00
Het Noodfonds bestaat niet meer. Het saldo per 31-12-2018 ad € 23.695,= is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Aankoop en installatie computer

55 VOORZIENING VOOR GROOT ONDERHOUD 

-
Renovatie parochiecentrum
Renovatie pastorietuin
Vervanging ventilator

vrijval grafrechten
vrijval grafonderhoud

Vervanging teleklok computer
Diverse inventaris
-
-

Inkomsten uit Grafrechten
Inkomsten uit Grafonderhoud
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De vergrijzing en afname van de kerkelijke participatie zullen belangrijke 
financiële consequenties hebben. De meest onzekere factor aan de 
opbrengstzijde is de bereidheid om financieel na sluiting van een kerk te blijven 
bijdragen. Daarnaast heeft de mate van ontkerkelijking en het tempo waarin een 
grote invloed op de financiële vooruitzichten. Tot slot is de vergrijzing in het 
parochiële ledenbestand van belang. Dit is geen onzekerheid. In dit kader kan 
gesteld worden dat niets doen [het in stand houden van het aantal 
kerkgebouwen] geen optie is. De kosten zullen gelijk blijven, dan wel stijgen, 
terwijl de inkomsten dalen. 
 
De overzichten laten duidelijk zien hoe de financiën van de parochie zich de 
afgelopen jaren hebben ontwikkeld en bevestigen dat elk jaar flink wordt 
ingeteerd op het vermogen en dat het sluitend krijgen van een begroting niet 
meer mogelijk is en dat de jaarrekeningen een negatief saldo zullen blijven 
vertonen.  
 
Dit betekent dat er een grote kanteling te verwachten is in de opbrengsten van 
de kerkbijdrage. Deze kanteling is in feite al ingezet op het vlak van de 
opbrengsten van schaalcollectes giften en kerkelijke diensten. Verder 
teruglopend kerkbezoek en het aantal dalende vieringen geven een beeld dat de 
parochiële financiën zelfs nog sterker onder druk komen te staan. 
 

Bijdragen parochianen per geloofsgemeenschap 2014 t/m 2018
Jaar Duizel Eersel Knegsel Steensel Vessem Wintelre Centraal

Kerkbijdragen 2014 12.795,00 64.168,00   16.849,00 16.420,00 16.990,00 22.889,00 3.926,00 
2015 11.927,79 61.244,13   15.086,10 17.175,55 24.772,42 18.563,85 1.536,00 
2016 18.515,25 51.451,80   14.372,84 14.597,31 23.462,10 21.961,86 -          
2017 12.520,00 55.660,00   13.971,00 14.490,00 23.161,00 20.721,00 -          
2018 10.071,00 54.556,00   13.754,00 12.471,00 22.125,00 20.071,00 -          

Collecten 2014 4.286,00   22.968,00   1.447,00   4.737,00   11.859,00 7.434,00   -          
2015 3.978,00   30.605,67   4.607,20   1.730,28   7.459,67   10.037,87 -          
2016 -            24.698,09   5.807,90   3.475,51   8.971,53   6.071,32   6.062,76 
2017 4.198,00   13.529,00   4.322,00   1.965,00   6.441,00   7.630,00   -          
2018 4.833,00   14.900,00   4.427,00   5.042,00   5.752,00   6.993,00   -          

Stipendia 2014 1.055,00   4.717,00     1.447,00   2.052,00   1.625,00   4.120,00   -          
2015 20,00        4.390,00     2.685,00   805,00      3.805,00   4.710,00   240,00    
2016 10,00        5.550,00     4.200,00   1.574,00   6.146,40   3.005,00   480,00    
2017 1.073,00   3.829,00     2.757,00   1.167,00   2.395,00   2.910,00   -          
2018 1.568,00   2.610,00     1.775,00   1.465,00   2.500,00   2.885,00   -          

Uitvaarten/huwelijken 2014 1.840,00   13.394,00   1.320,00   2.145,00   7.850,00   4.807,00   180,00    
2015 3.010,00   11.845,00   880,00      1.125,00   430,00      6.055,00   450,00    
2016 2.409,84   17.110,00   880,00      1.485,00   1.575,00   842,50      250,00    
2017 1.660,00   11.711,00   2.095,00   740,00      320,00      1.085,00   -          
2018 1.877,00   6.235,00     335,00      635,00      335,00      670,00      -          

Offerblok 2014 -            -              -            -            -            -            -          
2015 -            -              -            -            -            -            -          
2016 -            -              -            -            -            -            -          
2017 399,00      5.605,00     788,00      1.391,00   41,00        2.410,00   -          
2018 332,00      4.203,00     855,00      568,00      269,00      1.857,00   -          

Totaal 2014 19.976,00 105.247,00 24.955,00 25.354,00 38.324,00 39.250,00 4.106,00 
2015 18.936,33 108.084,80 23.258,30 20.835,83 36.467,09 39.366,72 2.226,00 
2016 20.935,09 98.809,89   25.260,74 21.131,82 40.155,03 31.880,68 6.792,76 
2017 19.451,00 84.729,00   23.145,00 18.362,00 32.317,00 32.346,00 -          
2018 18.350,00 78.301,00   20.291,00 19.613,00 30.712,00 30.618,00 -          
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6.2 Automatisering 
De Parochies in de Nederlandse bisdommen hebben te maken gekregen met 
nieuwe automatisering. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakte dit 
noodzakelijk.  
De Europese Unie schrijft in privacywetgeving namelijk voor dat mensen vanaf 
mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien en waar deze bewaard worden. In 
het ‘huidige’ automatiseringssysteem Navision zou dit te ingewikkeld worden. 
Navision zal dan ook worden vervangen. De conversie naar een nieuw 
automatiseringssysteem, Exact online en DocBase, betreffende onze parochie, is 
in volle gang en verplicht. Voordelen van de nieuwe automatiseringsoplossing 
zijn ook dat de pakketten up-to-date en gebruiksvriendelijk zijn en dat nieuwe 
functionaliteiten mogelijk worden. 
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DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!  
 

“MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED” 
 
 

	

	

Gebouwen en kapelletjes 
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7. Gebouwen en kapelletjes 
7.1 Inleiding 

In het kader van de herstructurering van onze parochie met als uiterste 
consequentie het onttrekken van kerken aan de eredienst is het ook van 
wezenlijk belang om inzicht te hebben in de toestand van onze kerkgebouwen. 
Het parochiebestuur heeft in de maanden november, december 2018 en januari 
2019 zich bezig gehouden met de vraag op welke wijze inzicht is te verschaffen 
met betrekking tot dit onderwerp. 
Een en nader heeft vervolgens geleid tot het instellen van een interne tijdelijke 
werkgroep Gebouwen. 
 
In deze werkgroep hadden zitting; 

• De heer G. van der Weijst, voormalig directeur-bestuurder van de 
Woningstichting De Zaligheden.  

• De heer Fr. Rombouts, portefeuillehouder Vastgoed parochiebestuur 
Eersel. 

• Mevrouw Ir. M. van Doren, architect en werkzaam op het bureau 
bouwzaken van het bisdom ’s-Hertogenbosch. 

• De heer J. van Engeland, financieel adviseur van het parochiebestuur 
Eersel (vrijwilliger). 

• De heer J. Thomas, [gevolmachtigd] vice-voorzitter parochiebestuur 
Eersel.  

Door de heer Van der Weijst is na kennisneming van de nodige bescheiden, 
waaronder de rapportages van Monumentenzorg, gesprekken met de 
portefeuillehouder, begonnen met het concipiëren van een praatdocument, 
waarin hij zijn visie geeft op de toestand van de gebouwen, maar ook afgezet 
qua onderhoud in de toekomst. Vervolgens heeft hij gesprekken gevoerd met de 
heer Van Engeland en stukken ingezien met betrekking tot de uitgaven voor 
onderhoud in de afgelopen jaren. De werkgroep is vervolgens in een drietal 
sessies bijeen gekomen, waarbij telkenmale het document is verfijnd [maart 
2019].  
	

Begraafplaatsen 
Alvorens we ingaan op de kerkgebouwen en kapellen willen we u wijzen op het 
onderstaande: 
 
Alle begraafplaatsen in onze parochie zijn bijzondere begraafplaatsen met dien 
verstande dat een gedeelte van de begraafplaats in Vessem in het kader van de 
destijds plaatsgevonden uitbreiding is aangewezen als algemene begraafplaats. 
 
Ook al worden er kerken gesloten, de begraafplaatsen blijven bestaan. Voor wat 
de wettelijke regelingen betreft wordt verwezen naar de Wet op de Lijkbezorging, 
paragraaf 3 (bijzondere begraafplaatsen ) en paragraaf 4 (sluiting en opheffing 
van begraafplaatsen). 
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7.2 Kerkgebouwen; kadastrale beschrijving met 
enkele wetenswaardigheden 

 
 

7.2.1 Duizel 
 

																		 	
	

 
Enkele wetenswaardigheden: 
 
Het patronaatsrecht van de parochie behoorde vanouds toe aan het 
Bartolomeüskapittel te Luik. Vanaf het einde van de 17e eeuw kwam het toe aan 
de Abdij van Tongerlo. Van 1648 tot 1827 werd de parochie bediend door de 
Abdij van Postel.  
De kerk werd in 1648 protestants, maar enige tijd nadien betrokken de 
katholieken een schuurkerk aan de Groenstraat. In 1798 kregen ze hun kerk 
weer terug, maar in 1800 stortte een deel van de toren op de kerk in, met als 
gevolg dat de katholieken tot 1822 weer van hun schuurkerk gebruik moesten 
maken.  
 
De verering van Sint-Jan de Doper, met de feestdag van Sint Jan Geboorte op  
24 juni, is een traditie die stamt uit het begin van de 17e eeuw.  
Vroeger hing men tijdens deze feestdag de Sint Janstros boven de deur.  
In Duizel deed men dit voor een goede oogst, bescherming tegen onweer en 
ziekte. De Sint Janstros wordt samengesteld met Sint-Janskruid, notenblaren, 
snoffels en korenbloemen. De tros moet een nacht in het aardappelveld hebben 
gelegen voor de nodige morgendauw en vruchtbaarheid.  
Het oorspronkelijke, eeuwenoude, Sint-Jansbeeld was zodanig door houtworm 
aangetast dat in 1971 een nieuw beeldje, gemaakt van palmhout, werd 
geschonken door het heropgerichte Sint-Jansgilde.  
 
De Oude toren is een overblijfsel van de in 1927 afgebroken kerk. Het is een 
bakstenen toren uit de 2e helft van de 15e eeuw, met haakse steunberen. Toren 
en steunberen zijn versierd met spaarnissen die zowel ronde als spitse bogen 
kennen. Sint-Jan Geboortekerk, aan het Smitseind, een bakstenen kerk en 
ingewijd in 1925. Het is een kruiskerk met traptoren en vieringtorentje. In het 
interieur bevindt zich een doopvont uit 1741 en een 17e-eeuwse kaarsenkroon, 
die beide uit de oude kerk afkomstig zijn. 
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• Relatief jong gebouw [1925] op een perceel van 6.275m² waarvan ca. 
2.500m² in gebruik als begraafplaats. Aantal zitplaatsen 400.  

• De oude toren is eigendom van de gemeente Eersel.  
• Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument. 
• Het doopvont in de kerk is een rijksmonument inclusief de kaarsenkroon. 
• Het plein vóór de kerk is eigendom van de gemeente. 
• Achter de kerk ligt een vrije ‘binnentuin’ van ca. 1.500m².. 
• Kadastraal: N 846, 6.275m²; plaatselijk bekend: Groenstraat 38 Duizel. 

 
 

7.2.2 Eersel 
 

 
 

 
Enkele wetenswaardigheden: 
 
De kerk stamt oorspronkelijk van voor 1480 en was mogelijk een eenvoudig 
houten optrekje geweest, gesticht door de Abdij van Echternach. De toren 
dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw. Aan het begin van de zestiende 
eeuw is de kerk uitgebreid met een ‘dwarspand’. Van 1648 tot 1812 was de kerk 
hervormd. Na beschadiging van de torenspits en het schip werd de kerk in 1718 
hersteld. In de negentiende eeuw kwamen er nieuwe gewelven.  

In 1924 werd de kerk verbouwd door architect Donders uit Tilburg. Tussen 1930-
1931 is de kerk aan de oostkant uitgebreid. Daarbij sneuvelde het 
oorspronkelijke koor. In 2001 werd de kerk opgenomen op de monumentenlijst 
als rijksmonument.  

De Abdij van Echternach schonk in 1731 een nieuwe klok aan de kerk van Eersel. 
De vorige was door onkunde van de klokkengieter “gebarsten”. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn de klokken geroofd en niet meer teruggekomen. De 
eikenhouten klokkenstoel waar ze inhangen stamt uit de 14e eeuw. 

Het pronkstuk van de kerk is het monumentale orgel. Het werd in 1972 onder 
Rijksmonumentenzorg geheel gerestaureerd. Het is een combinatie van werk van 
twee beroemde orgelbouwers. 
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Bij de kerk ligt een begraafplaats bestaande uit ruim 800 graven. De 
kerkhofmuur bestaande uit baksteen met een smeedijzeren poortje heeft ook 
status rijksmonument.  
 
• Historisch kerkgebouw [1480, uitgebreid in 1930] op een perceel van 20.518m² 
waarvan ca. 6.000m² in gebruik is als begraafplaats, 6.000m² voor de kerk en 
de pastorie/parochiecentrum en het restant als groenzone. Aantal zitplaatsen 
780. 
• De kerk is een rijksmonument met een monumentaal orgel uit 1838. 
• Kadastraal: F 3945, 20.518m²; plaatselijk bekend: Kerkstraat 29-31 Eersel. 
	

 
7.2.3 Knegsel 
 

 
 
Enkele wetenswaardigheden: 
 
Knegsel werd pas voor de eerste keer genoemd in een geschrift van 1 juli 1281. 
Toch wordt algemeen aangenomen, dat dit dorp het oudste van de Acht 
Zaligheden is. Gezien het grote aantal grafheuvels (1500 tot 1000 v.Chr.) en 
urnenvelden moet de omgeving al in de prehistorie intensief bewoond zijn 
geweest. Reeds in de 14e eeuw was Knegsel een zelfstandige parochie. Op 3 
december 1688 werd het gehele dorp, net als Steensel, verwoest 
door Franse legerbenden. Alle huizen werden verbrand en bezittingen werden 
meegenomen. De bevolking kon zich redden door naar omgelegen dorpen te 
vluchten. Ook de kerk, die in 1648 buiten gebruik was gesteld, had toen zwaar te 
lijden. In 1702 werd het dorp opnieuw geplunderd. De oorspronkelijke kern van 
Knegsel lag echter buiten het huidige dorp. In 1790 stortte de kerk in, en de 
restanten werden in de loop van de 19e eeuw afgebroken.  

Op de plaats van deze kerk, aan de Pastoor Eykenweg, staat nu een Heilig 
Hartmonument en zijn de fundamenten van de kerk weer opgemetseld. Deze 
plaats wordt in de volksmond "het Oude Kerkhof" genoemd. 

Door de verwoestingen verplaatste de kern van het dorp zich naar het oosten. 
Op de nieuwe locatie werd een schuurkerk gebouwd, die echter 
in 1789 afbrandde. De schuurkerk werd herbouwd en in 1822 kreeg ze een 
toren. Ze werd vergroot in 1857 en 1895.  
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Tot 1900 kon de parochie geen eigen pastoor betalen, zodat de pastoor 
van Steensel de kerk moest bedienen. In 1926 werd, naast de voormalige 
schuurkerk, de huidige kerk gebouwd.  

Heilige Monulphus en Gondulphuskerk, een eenvoudige bakstenen 
pseudobasiliek uit 1926. De kerk heeft een opvallend brede, maar lage toren. In 
de kerk is een kapel ter ere van de heilige Antonius Abt, van welke heilige ook 
een reliek aanwezig is. Het Antoniusbeeld dateert van omstreeks 1750. Het werd 
in 1903 door de kerk van Lith aan de Knegselse parochie geschonken. 

De Pastorie bevindt zich naast de kerk. Het is een symmetrisch neogotisch 
gebouw uit 1900 met een tegeltableau, De Goede Herder voorstellende, 
korfbogen en een klokje in de voorgevel. 
 
• Relatief jong gebouw [1926] met daarnaast een pastorie (met een gang 
verbonden aan de kerk) op een perceel van 10.140m² waarvan ca. 2.300m² in 
gebruik voor de kerk en de pastorie, ca. 1.000m² in gebruik voor de 
begraafplaats en ca. 6.800m² als afzonderlijke pastorietuin. 
Aantal zitplaatsen 200.   
• Zowel de kerk als de pastorie zijn een rijksmonument. 
• Kadastraal: F 4496, 10.140m²; plaatselijk bekend: Steenselseweg 2-4 Knegsel.   
	
	

7.2.4 Steensel 
 

      
 
 
Enkele wetenswaardigheden: 
 
Een overblijfsel van de middeleeuwse St.-Luciakerk werd gebouwd aan het einde 
van de 14e eeuw. Het kapittel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch 
kreeg in 1369 het patronaat over de kerk. Volgens overleveringen werden de 
bakstenen voor de bouw van de toren aangevoerd van de steenoven “De 
Heibloem”. Deze steenoven lag een eind verwijderd van de toren en de bewoners 
van Steensel zouden voor dat transport een keten gevormd hebben en zo de 
stenen van hand tot hand doorgegeven.  
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De Steenselse toren bevat een van de oudste kerkklokken van de Kempen, de 
Luciaklok. Deze klok werd in 1495 gegoten. De klok draagt de inscriptie Lucia is 
mynen naem, myn geluyt is gode bequaem, so verre als men my horen zal, wilt 
got bewaeren overal. Daarnaast is er een pelgrimsteken dat Sint Lucia voorstelt 
te vinden op de klok.  
 
In 1648 (het begin van de Generaliteitsperiode) moesten de Steenselse 
katholieken afstand doen van hun kerk ten gunste van de gereformeerde 
gemeenschap. Net zoals overal in Generaliteitslanden, gebieden die in de tijd van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder direct bestuur van de 
Staten-Generaal vielen, zoals Staats-Brabant). Het beeld van St. Lucia werd 
gered en later verplaatst naar de in 1672 betrokken katholieke schuurkerk, waar 
de verering doorging. Steensel wist een botfragment van Sint Lucia te 
bemachtigen, waarna de bedevaartgangers sinds de 17e eeuw richting deze 
Zaligheid trokken, ondanks dat dit verboden was gedurende de 
Generaliteitsperiode (1648-1796). In 1798 kwam de oude kerk weer in handen 
van de katholieken, maar de kerk was vervallen en werd pas weer in 1821 in 
gebruik genomen toen het vervangen werd door een verkleinde versie. Op 23 
juni 1933 begon men op enige afstand met de bouw van een nieuwe en grotere 
kerk. De relatief grote middeleeuwse toren is blijven staan.  
 
Toren van de voormalige kerk, op de begraafplaats. Deze heeft drie geledingen, 
in de tweede geleding zijn spaarvelden met boogfriezen aangebracht. In een 
steunbeer is de trap verwerkt. De toren is 38,4 meter hoog en bevat de Sint-
Luciaklok uit 1495.  
 
De Heilige Luciakerk is een bakstenen christo-centrische kerk ingewijd in 1934. 
De toren bevindt zich boven het priesterkoor. De eenbeukige kerk heeft 
steunberen en bevat enkele andere op de gotiek gebaseerde elementen. In de 
kerk bevindt zich een Luciabeeldje uit 1520. Zij wordt afgebeeld op een 
brandstapel met een zwaard in haar hals. 
 
• Relatief jong gebouw [1933] op een perceel van 3.252m² waarvan ca. 1.960m² 
in gebruik is voor de kerk als zodanig en een perceel van ca.1.292m² als een 
afzonderlijk perceel, rechts van de voormalige pastorie. 
• Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument. 
• Kadastraal: G 780, 3.252m²; plaatselijk bekend: Eindhovenseweg 30 Steensel.  
• De begraafplaats (2.565m²) betreft een afzonderlijk perceel zonder directe 
relatie met de kerk gelegen  aan de overzijde van de straat.  
• De toren op de begraafplaats is eigendom van de gemeente Eersel.  
Kadastraal: G 519, 2.565m²; plaatselijk bekend: Kerkdreef Steensel.  
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7.2.5 Vessem 
 

 

 
Enkele wetenswaardigheden: 
 
Kleine neogotische kerk met historische, 15e eeuwse toren. De huidige Sint 
Lambertuskerk is in 1882 gebouwd aan de 15de eeuwse toren van de vorige 
kerk. In deze kerk (1882) zijn voorjaar 2008 onder de witkalk neogotische 
muurschilderingen ontdekt. Aanvankelijk is één zijbeuk gerestaureerd. Maar toen 
was het geld op. December 2008 deelde de provincie Noord-Brabant extra 
restauratiegelden uit. En daarin deelde Vessem ook mee zodat nu alles 
gerestaureerd kan worden. Voorjaar 2009 is begonnen met de restauratie van 
het interieur van de RK kerk van de H. Lambertus. De nadruk viel vooral op de 
restauratie van de neogotische wand- en gewelfschilderingen. Ook het orgel uit 
1868 is gerestaureerd. Op 28 april 2010 werd de kerk officieel heropend. De 
muurschilderingen in de rooms-katholieke Sint-Lambertuskerk van Vessem zijn 
gedeeltelijk blootgelegd en gerestaureerd. De muurschilderingen dateren van 
1890. Het opvallende aan de schilderingen in Vessem is hun eenvoud. Er straalt 
een zekere rust van uit.  
 
St. Lambertus, 1882-1883; Op de grondslagen van de laat-gotische parochiekerk 
opgetrokken neogotische basiliek zonder transept. 15de eeuwse toren. Tot de 
inventaris behoren twee kroontjes (ca. 1800). Tweeklaviers mechanisch orgel 
met aangehangen pedaal. Restauraties in 1968 en in 2009-2010.  
  
Toren van de R.K. Kerk van St. Lambertus; De kerk is in 1881 op de oude 
grondslagen vernieuwd, doch de 15de eeuwse toren is behouden gebleven: een 
bakstenen bouwwerk met overhoekse steunberen aan de westzijde, rechte aan 
de oostzijde, en bestaande uit drie geledingen en een van vier tot achtkant 
ingesnoerde spits. In de geledingen spaarvelden met spitsbogen bovenin de 
galmgaten en onder de daklijst een rondboogfries. Twee klokken in 1716 en 
1726. 
  
De Calvarieberg met beeldengroep is in 1887 geplaatst op het kerkhof, 
behorende tot de van rijkswege beschermde Sint Lambertuskerk. De groep is 
geplaatst als afsluiting van het hoofdpad van het kerkhof, tegenover de toren 
van de kerk. Op een met klimop begroeide kunstmatige heuvel staat de 
beeldengroep, bestaande uit de gekruisigde Christus, Johannes en Maria.  
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De beelden zijn uitgevoerd in wit geschilderd terracotta. Het kruis bestaat uit 
beton en heeft klaverbladwormige uiteinden. De heuvel bevat een met baksteen 
ommetselde grot met een smeedijzeren hek voor de ingang. Aan weerskanten 
bevindt zich een wit beeld van een beschermengel. Het object heeft 
cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en 
geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke 
grafcultuur. 
 
• Historisch gebouw [1881]  op een perceel van 13.512m² waarvan ca. 1.700m² 
in gebruik voor de kerk, 2.700m² in gebruik als begraafplaats, ca. 2.100m² als 
parkeerplaats en ca. 7.000m² als groenvoorziening. Aantal zitplaatsen 240. 
• Het volledige kerkcomplex is een rijksmonument. 
• Kadastraal: E 2102,  13.512m²; plaatselijk bekend: Servatiusstraat Vessem. 
	
 

7.2.6 Wintelre 
 

            
 
 
Enkele wetenswaardigheden: 
 
De eerste kerk in Wintelre stond in een bosperceeltje op de Kerkheide aan de 
Groenstraat. Het was een klein, eenvoudig, eenbeukig kerkje, dat erg was 
vervallen onder het protestants bestuur in de 17e en 18e eeuw. Het kerkje werd 
gesloopt in 1789. Men gebruikte toen ook al vele jaren een schuurkerk. Deze 
schuurkerk is in gebruik geweest tot 1823. Toen was de ‘oude kerk’ in het 
centrum van het dorp klaar. Ze stond parallel aan de huidige Willibrordusstraat 
met het priesterkoor naar de Kerkstraat gericht. Een van haar sacristieën, welke 
in 1904 zijn aangebouwd aan de oude kerk, heeft jarenlang een beetje 
verscholen op het parochiekerkhof gestaan. Deze deed daar dienst als 
opslagruimte. In 2010 is dit gebouw door de herinrichting van het kerkhof en het 
kerkplein vrij komen staan. Nadien is de oude sacristie gerestaureerd naar oude 
tekeningen en ingericht als kapel. De Kapel, toegewijd aan Maria en Willibrordus, 
is op 1 mei 2011 voor het publiek opengesteld. Ze werd op 21 augustus 2011 
plechtig ingezegend als devotiekapel tijden de opening van het nieuwe het 
vernieuwde dorpshart van Wintelre. In 1858 is de huidige toren tegen de 
westkant van de oude kerk gebouwd. Deze 19e eeuwse kerk bleek al snel te klein 
te zijn, zodat er plannen werden gemaakt tot het bouwen van een nieuwe, 
grotere kerk. 
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De huidige St. Willibrorduskerk is een neogotische kerk, waarin – op tekening- in 
eerste instantie geen pilaren stonden, die het zicht van de parochianen op het 
priesterkoor zouden belemmeren. De kerk werd ingezegend en in gebruik 
genomen op 8 december 1931. Pas op 4 juli 1934 werd de kerk plechtig 
geconsacreerd. Tijdens de bevrijding in september 1944 is de kerk zwaar 
beschadigd. Hierdoor ging de Theresia-kapel aan de rechterkant van de 
hoofdingang verloren. Dit litteken is vele jaren zichtbaar gebleven, ook al werd 
het min of meer aan het oog onttrokken door een haag van coniferen. In het 
voorjaar van 2008 is echter begonnen met de herbouw van deze kapel, waar bij 
de oude bouwtekeningen als leidraad hebben gediend. Ook werd toen het 
torentje op de Maria-kapel aan de andere kant van de hoofdingang in oude 
luister hersteld. Tevens is er toen een nieuw parochiecentrum aan de kerk 
gebouwd, welk is gelegen aan de linkerkant van het kerkgebouw. Het sluit daar 
aan bij de werksacristie van de pastoor. Beide nieuwe onderdelen van de kerk 
zijn in december 2008 in gebruik genomen. 
	
• Relatief jong kerkgebouw [1930] op een perceel van 7.111m² waarvan ca. 
3.100m² in gebruik voor de kerk, 1.600m² in gebruik als begraafplaats, 
ca.1.100m² als groenstrook bij de begraafplaats en ca. 1.300 als 
groenvoorziening links van de kerk (Heilig Hartbeeld).  
• Aanbouw links van de kerk in aansluiting op sacristie in gebruik als 
‘parochiecentrum’. 
• Het kerkgebouw en de sacristie zijn gemeentelijke monumenten. 
• De toren (1857, aangebouwd aan de kerk) is een rijksmonument. Ook het 
Heilig Hartbeeld in de groenstrook links van de kerk is een rijksmonument.  
• Kadastraal: H684, 7.033m²; H 383, 67m² en H 682, 11m²; plaatselijk bekend: 
Willibrordusstraat 37 Wintelre 
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7.3 Staat van onderhoud 
De instandhouding van vastgoed vergt onderhoud. Het vastgoed van de parochie 
is dermate omvangrijk dat dit de nodige vakkennis vereist. Deze is overigens 
aanwezig binnen het bestuur. 
Om voldoende inzicht te krijgen in de staat van onderhoud is een overzicht c.q. 
kostenraming toegevoegd. Voor de analyse is de navolgende benadering 
gebruikt. 
 
1. Per object zijn de globale beheer- en onderhoudsbestedingen over de 

afgelopen vijf jaar in beeld gebracht.  
2. Vervolgens is per object bezien in hoeverre er sprake is van een 

onderhoudsachterstand en/of er sprake is van achterstallig onderhoud.  
Het gaat hier om kosten die op korte termijn gemaakt moeten worden om op 
een neutrale uitgangspositie (nulstand) te komen voor het begroten van 
toekomstig onderhoud.  

3. Vervolgens zijn de jaarlijkse beheerkosten en kosten voor klein onderhoud in 
beeld gebracht. Het gaat hier om klein onderhoud, schoonmaak, zakelijke 
lasten, energiekosten etc. 

4. Afsluitend is de noodzakelijke onderhoudsinvestering voor de komende 10 
jaar in beeld gebracht. Hierbij gaat het om een uiteenlopend scala van 
planmatige onderhoudswerkzaamheden.  
 

Voor de rekenkundige uitkomsten van deze analyse verwijzen we naar de 
achterliggende stukken. 
 

7.4 Beheer- en onderhoudskosten uit het verleden  
Op basis van de jaarstukken is gekeken naar de jaren 2014 tot en met 2018.  
In het overzicht is er van uitgegaan dat in 2018 € 100.000,- aan de 
onderhoudsvoorziening is toegevoegd, een bedrag gelijk aan 2017.  
Uit het overzicht blijkt ook, dat de beheer en eigenaarslasten redelijk constant 
zijn, te weten ongeveer € 100.000,- per jaar.  
De kosten voor groot onderhoud fluctueren sterk, een fenomeen dat niet 
ongebruikelijk is in de exploitatie van vastgoed.  
Omdat deze fluctuaties een vertekend beeld geven van de jaarresultaten is er 
voor gekozen om een onderhoudsvoorziening in te stellen waarmee de 
kostenpieken en dalen worden gedempt.  
Over de periode 2014 tot en met  2018 mag worden gesteld, dat de dotatie aan 
de onderhoudsvoorziening een juiste omvang heeft. Het verschil tussen de 
dotatie en de uitgaven bedraagt minder dan 1%.  
De ontvangen subsidies en bijdragen uit verzekeringen zijn eveneens sterk 
fluctuerend. Dit is voor een groot deel te verklaren doordat subsidies gerelateerd 
zijn aan daadwerkelijke onderhoudsuitgaven 
 

7.5 Openstaand onderhoud 
In zijn algemeenheid mag worden gesteld dat het onderhoud op orde is. Met 
andere worden er is geen sprake van grootschalig achterstallig onderhoud.  
Voor zover er een inhaalslag noodzakelijk is zijn de kosten daarvan in beeld 
gebracht.  
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Rekentechnisch zijn de kosten van dit eenmalig onderhoud ten laste gebracht 
van het onderhoudsbudget in 2019. De geraamde kosten voor dit werk bedragen 
netto (na aftrek van subsidies) € 242.500,-.  
Nadat dit onderhoud is uitgevoerd is er sprake van een 0-stand hetgeen betekent 
dat mag worden aangenomen dat de onderhoudsstaat van de gebouwen met de 
reguliere onderhoudsinspanningen (beheer en klein onderhoud en planmatig 
groot onderhoud) op een toereikend niveau gehouden worden.  
Of het openstaand onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd is afhankelijk van 
het beleid met betrekking tot het handhaven of afstoten van gebouwen. 
 

7.6 Beheerkosten en eigenaarslasten 
De instandhouding en exploitatie van vastgoed kent naast onderhoudskosten ook 
een variatie aan overige kosten. Hierbij gaat het om uiteenlopende kosten zoals 
zakelijke lasten, verzekeringspremies, energiekosten, schoonmaak, 
reinigingsrechten etc. Daarnaast is er een bescheiden budget nodig om klein 
bouwkundig en installatietechnisch onderhoud uit te voeren. Ook deze kosten 
zijn voor de komende 10 jaar per object in beeld gebracht. Als referentie is 
gekeken naar de bedragen die in 2017 en 2018 zijn uitgegeven (zie 
jaarrekeningen) in zijn totaliteit respectievelijk € 83.671,- en € 106.463,-.  
De jaarlijkse beheer- en klein onderhoudskosten komen rechtstreeks ten laste 
van het jaarresultaat. Anders dan bij groot onderhoud kent deze post geen 
systeem van een voorziening met een jaarlijkse dotatie. Hoewel de totaalkosten 
van jaar tot jaar weinig fluctueren zijn de verschillen per object soms aanzienlijk.  
Voor 2019 wordt uitgegaan van een totaalbedrag van € 105.000,-. Een bedrag 
dat is gebaseerd op de werkelijke kosten uit 2014-2018 met toepassing van een 
kostenindexering. Omdat de kosten enigszins fluctueren en omdat het weinig tot 
geen toegevoegde waarde heeft om de kosten fijnmazig te verdelen is er voor 
gekozen om een verdeelsleutel toe te passen voor allocatie van de kosten. De 
verdeelsleutel is ten dele gebaseerd op de veronderstelde herbouwwaarde van de 
verschillende gebouwen. Er is een kleine correctie toegepast ‘ten gunste’ van de 
kerk in Eersel (-2%) en ‘ten laste’ van de kerken in Knegsel en Steensel (beide 
+1%). Deze verschuiving is doorgevoerd omdat een grote kerk per m2 of per 
zitplaats economischer is in het gebruik dan de kleine gebouwen. 
 
Specifieke kosten (zoals onderhoud orgels) is uitsluitend aan de kerkgebouwen 
toegerekend. Naast de voornoemde € 105.000,- (2019) is een extra bedrag van 
€ 5.000,- opgenomen als kostenpost voor onderhoud en het in stand houden van 
de inventaris c.q. inboedel. Voor de jaren 2020 t/m 2028 wordt jaarlijks 
gerekend met een vaste kostenstijging van 3% per jaar. De weergegeven 
bedragen zijn dan ook nominale bedragen in het jaar van besteding. 
 

7.7 Groot onderhoud 
Instandhouding van vastgoed vergt voortdurend onderhoud. Naast het hiervoor 
genoemde kleine dagelijkse onderhoud gaat het om planmatig groot onderhoud 
en calamiteitenonderhoud. Gekozen is om bij het bepalen van de kosten uit te 
gaan van extrapolatie van de gemaakte onderhoudskosten in de jaren 
2014-2018. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening is hier op 
afgestemd en bedraagt 0,347% per jaar van de herbouwwaarde zoals deze is 
bepaald in maart 2016.  
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Bij het opstellen van de begroting is aangenomen dat de onderhoudsstaat van 
alle gebouwen zich op een nulstand bevindt (zie hierboven paragraaf 7.5) 
waardoor het verantwoord is om met een louter financieel onderhoudsschema te 
volstaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde kostenverdeelsleutel als 
hiervoor genoemd in paragraaf 7.6. Ook voor indexering van de kosten wordt 
hetzelfde percentage gebruikt. 
  
Begrotingstechnisch wordt aangenomen dat de gemiddelde jaarlijkse 
onderhoudsinvestering gelijk is aan de gemiddelde jaarlijkse dotatie vermeerderd 
met de veronderstelde gemiddelde jaarlijkse subsidiebijdrage. Dit betekent dat 
de stand van de onderhoudsvoorziening in nominale zin niet verandert maar wel 
onderhevig is aan kosteninflatie. Feitelijk neemt de gebruikswaarde met 3% per 
jaar af. Omdat de onderhoudsvoorziening in 2019 extra wordt belast met de 
eenmalige uitgaven genoemd in paragraaf 7.5, neemt de voorziening in 2019 af. 
De voorziening staat eind 2018 echter op een dusdanig hoog niveau, te weten  
€ 930.934,- waardoor deze werkwijze als verantwoord wordt beschouwd. Eind 
2019 komt de voorziening rekentechnisch uit op € 688.434,- en stabiliseert 
vervolgens in nominale zin op dit niveau.  
De voorziening is daarmee toereikend om 5 à 6 jaar groot onderhoud uit te 
voeren. 
 
Voor mogelijke calamiteiten wordt aangenomen dat de kosten gedekt kunnen 
worden uit de jaarbudgetten. In uitzonderlijke gevallen kan de verzekering 
uitkomst bieden en/of dient de onderhoudsvoorziening te worden aangesproken.  
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7.8 Resumé onderhouds- en beheerkosten 
Onderstaand is het totaal van de kosten voor de komende 10 jaar samengevat.  
In de basis is gerekend met kosten gebaseerd op de huidige inzichten en het 
huidige prijspeil. Los van allerlei begrotingsonzekerheden is het zo dat de 
nominale kosten uiteindelijk hoger zullen zijn omdat prijzen -gemiddeld bezien– 
stijgen over de jaren. In de samenvatting is hier rekening mee gehouden door de 
prijzen jaarlijks te indexeren met 3%.  
 

 
 
Uit het overzicht blijkt dat bij het aanhouden van alle gebouwen rekening 
gehouden moet worden met een totaaluitgave van ongeveer 2,5 miljoen euro 
voor beheer en onderhoud voor de komende 10 jaar. In dit totaal is het bedrag 
voor eventueel extra onderhoud voor de eenmalige inhaalonderhouds-
werkzaamheden in 2019 niet begrepen. Eind 2028 kan beschikt worden over de 
onderhoudsvoorziening van bijna 0,7 miljoen. Dat er per object sprake is van 
substantiële verschillen spreekt voor zich.  

Samenvatting van de begrotingsbijlagen:
Jaarlijks prijsverhoging 3,00%
Bedragen gebaseerd op realisatie 2017 en 2018
Nominale bedragen, prijspeil 1 januari onderhoudsjaar
Beheer en onderhoud begraafplaatsen is niet opgenomen

Beheer en onderhoud (1) 2019 30.422€     60.181€     9.366€       19.695€     6.166€       377€          
Beheer en onderhoud 2020 31.335€     61.987€     9.647€       20.286€     6.351€       388€          
Beheer en onderhoud 2021 32.275€     63.847€     9.936€       20.894€     6.542€       400€          
Beheer en onderhoud 2022 33.243€     65.762€     10.234€     21.521€     6.738€       412€          
Beheer en onderhoud 2023 34.240€     67.735€     10.541€     22.167€     6.940€       424€          
Beheer en onderhoud 2024 35.268€     69.767€     10.858€     22.832€     7.148€       437€          
Beheer en onderhoud 2025 36.326€     71.860€     11.183€     23.517€     7.363€       450€          
Beheer en onderhoud 2026 37.416€     74.016€     11.519€     24.222€     7.583€       464€          
Beheer en onderhoud 2027 38.538€     76.236€     11.864€     24.949€     7.811€       478€          
Beheer en onderhoud 2028 39.694€     78.523€     12.220€     25.697€     8.045€       492€          
Totaal 2019 t/m 2028 348.757€   689.913€   107.370€   225.779€   70.686€     4.322€       

Beheer en onderhoud (1) 2019 22.428€     36.953€     28.223€     1.688€       
Beheer en onderhoud 2020 23.100€     38.062€     29.070€     1.739€       
Beheer en onderhoud 2021 23.793€     39.204€     29.942€     1.791€       
Beheer en onderhoud 2022 24.507€     40.380€     30.840€     1.845€       
Beheer en onderhoud 2023 25.242€     41.591€     31.765€     1.900€       
Beheer en onderhoud 2024 26.000€     42.839€     32.718€     1.957€       
Beheer en onderhoud 2025 26.780€     44.124€     33.700€     2.016€       
Beheer en onderhoud 2026 27.583€     45.448€     34.711€     2.076€       
Beheer en onderhoud 2027 28.410€     46.811€     35.752€     2.139€       
Beheer en onderhoud 2028 29.263€     48.216€     36.824€     2.203€       
Totaal 2019 t/m 2028 257.106€   423.628€   323.544€   19.353€     

(1): De kosten van het groot onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht. 
       Vanwege de extra onderhoudswerken begroot in 2019 loopt de voorziening groot onderhoud 
       in 2019 terug van € 930.934 (primo) naar € 688.434 (ultimo)

Kerk Duizel Kerk Eersel Pastorie 
Eersel 

Kerk 
Knegsel

Pastorie 
Knegsel

Kapel 
Knegsel

Kerk 
Steensel 

Kerk 
Vessem 

Jaar

Totaal

 €                      215.499 
 €                      221.964 
 €                      228.623 

Kerk 
Wintelre

Kapel 
Wintelre

 €                      272.988 
 €                      281.178 

2.470.459€                    

 €                      235.482 
 €                      242.546 
 €                      249.823 
 €                      257.318 
 €                      265.037 
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Indien besloten wordt tot sluiting van bepaalde objecten, zonder dat deze 
worden afgestoten (vervreemd) zullen de kosten afnemen. Deze afname zal 
echter (zeer) bescheiden zijn omdat de meeste kosten weinig verband hebben 
met het al dan niet gebruiken van de gebouwen. Onderhoud zal nodig blijven om 
verpaupering van de gebouwen te voorkomen. Indien besloten wordt tot afstoten 
van gebouwen, dan zullen de volledige geprognosticeerde lasten worden 
bespaard. In aanloop naar het daadwerkelijk afstoten (nadat een besluit is 
genomen) zullen de kosten ook al afnemen omdat een deel van de geplande 
onderhoudswerken (waaronder het inhaalonderhoud) dan niet meer uitgevoerd 
zal worden. Zolang er geen zekerheid is, is enige terughoudendheid echter op 
zijn plaats. 
 

7.9 Herontwikkeling  
 
De economisch waarde van de complexen hangt in sterke mate af van de 
herbestemmingsmogelijkheden. Verschillende aspecten zijn daarbij van 
bepalende betekenis. Allereerst is dat het beoogde voorkeur-hergebruik door het 
parochiebestuur, mede gebaseerd op draagvlak in de samenleving.  
 
Het parochiebestuur gaat vooralsnog uit van de volgende herbestemmingen 
waarbij in eerste instantie behoud van de gebouwen (voor elke locatie) het 
vertrekpunt is: 
 
• Een maatschappelijke non-profit herbestemming, gericht op het welzijn van de 
brede dorpsgemeenschap (bijvoorbeeld een multifunctioneel dorpshuis of een 
school).   
• Een maatschappelijke, (para)commerciële herbestemming, gericht op de 
dorpsgemeenschap (bijvoorbeeld een zorgcentrum, gezondheidscentrum, 
kinderopvang of een uitvaartcentrum). 
• Een woonbestemming voor bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld een 
seniorencluster of zorg/begeleiding-behoevende woongroep). 
• Een woonbestemming voor sociale huurwoningen (appartementen en eventueel 
grondgebonden woningen). 
• Vestiging van een kantoor of bedrijfsruimte in de dienstensector al dan niet 
(semi) overheid (bijvoorbeeld een kantoorfunctie voor maatschappelijke 
instanties of een zakelijk kantoor zoals notaris, adviesbureau, advocatenkantoor, 
sportschool, opleidingsinstituut, congrescentrum, horeca en dergelijke). 
• Een vrije sector woonbestemming (appartementen en eventueel 
grondgebonden woningen). 
 
De monumentale status zal bij welke herontwikkeling dan ook een zeer 
bepalende factor zijn. Dit geldt al voor de gemeentelijke monumenten maar nog 
meer voor de rijksmonumenten. Overleg met de gemeente is dan ook een 
onontbeerlijke eerste stap. 
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Toekomst kerkgebouwen van de 11 mei 2019

RK Parochie Sint Willibrordus gemeente Eersel
Samenvatting beheer en onderhoudskosten, per jaar, 
nominale bedragen, prijspeil 1 januari onderhoudsjaar
Jaarlijks prijsverhoging 3,00%
Bedragen gebaseerd op realisatie 2017 en 2018
Beheer en onderhoud begraafplaatsen is niet opgenomen

Beheer en onderhoud (1) 2019 30.422 60.181 9.366 19.695 6.166 377 22.428 36.953 28.223 1.688 215.499
Beheer en onderhoud 2020 31.335 61.987 9.647 20.286 6.351 388 23.100 38.062 29.070 1.739 221.964
Beheer en onderhoud 2021 32.275 63.847 9.936 20.894 6.542 400 23.793 39.204 29.942 1.791 228.623
Beheer en onderhoud 2022 33.243 65.762 10.234 21.521 6.738 412 24.507 40.380 30.840 1.845 235.482
Beheer en onderhoud 2023 34.240 67.735 10.541 22.167 6.940 424 25.242 41.591 31.765 1.900 242.546
Beheer en onderhoud 2024 35.268 69.767 10.858 22.832 7.148 437 26.000 42.839 32.718 1.957 249.823
Beheer en onderhoud 2025 36.326 71.860 11.183 23.517 7.363 450 26.780 44.124 33.700 2.016 257.318
Beheer en onderhoud 2026 37.416 74.016 11.519 24.222 7.583 464 27.583 45.448 34.711 2.076 265.037
Beheer en onderhoud 2027 38.538 76.236 11.864 24.949 7.811 478 28.410 46.811 35.752 2.139 272.988
Beheer en onderhoud 2028 39.694 78.523 12.220 25.697 8.045 492 29.263 48.216 36.824 2.203 281.178
Totaal 2019 t/m 2028 348.757 689.913 107.370 225.779 70.686 4.322 257.106 423.628 323.544 19.353 2.470.459

(1):  In 2019 is een dubbele dotatie van het onderhoud ingerekend ter compensatie van het openstaand
        groot onderhoud in 2019. 
       De kosten van het groot onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht. 
       De voorziening groot onderhoud loop in 2019 terug van € 930.934 (primo) naar €  818.375 (ultimo)
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Raming reservering budget openstaand groot onderhoud, 11 mei 2019

nominale bedragen, prijspeil 1 januari 2019
Noodzakelijk onderhoud om op nulstand uit te komen (netto kosten; subsidie is al in mindering gebracht)
(Achterstallig)onderhoud begraafplaatsen is niet opgenomen

Renovatie daken kerk Eersel 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000
Achterstallig onderhoud kerk Steensel 0 0 0 0 0 0 102.500 0 0 0 102.500
Onderhoud toren Vessem 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0 56.000
Totaal nulstand onderhoud 2019 0 84.000 0 0 0 0 102.500 56.000 0 0 242.500

De kosten voor openstaand groot onderhoud worden in 2019 ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
Onderhoud wordt alleen uitgevoerd bij een positief besluit tot het aanhouden van de betreeffende kerk.

Overzicht beheer en onderhoudskosten 2014 - 2018
netto kosten, uitkeringen subsidies en/of verzekeringen zijn verrekend in de bedragen

Kosten 2013 830.410
Kosten 2014 134.612 312.336 -20.166 426.782 105.754 643.994
Kosten 2015 93.984 32.076 -3.940 122.120 116.683 732.541
Kosten 2016 67.447 119.161 -3.612 182.996 165.674 782.666
Kosten 2017 90.038 121.931 -50.244 161.725 100.000 810.979
Kosten 2018 (dotatie = raming) 100.096 0 19.955 120.051 100.000 891.024
Totaal 2014-2018 486.177 585.504 -58.007 1.013.674 588.111 3.861.204
Gemiddeld 2014-2018 97.235 117.101 -11.601 202.735 117.622 772.241

Aandeel subsidie-verzekering t.o.v. groot onderhoud bestedingen: 9,91%
Bruto bestedingen groot onderhoud als % van herbouwwaarde (mrt 2016): 0,347%
Bruto bestedingen groot onderhoud als % van herbouwwaarde (mrt 2019): 0,315%
Percentages zijn de basis voor onderhoud en onderhoudsdotatie 2019-2028
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Toekomst kerkgebouwen van de 11 mei 2019

RK Parochie Sint Willibrordus gemeente Eersel
Raming beheer en klein onderhoudskosten, per jaar, 
nominale bedragen, prijspeil 1 januari 2019
Jaarlijks prijsverhoging 3,00%
Bedragen gebaseerd op realisatie 2017 en 2018
Voor onderhoud en (partiele) vervanging inventaris is gerekend met een jaarbudget (2019) van 5.000,- 
Beheer en onderhoud begraafplaatsen is niet opgenomen

Herbouwwaarde vlgs taxatie mrt 2016 4.760.000 9.750.000 1.500.000 2.905.800 986.400 52.600 3.326.100 5.770.000 4.500.000 200.000 33.750.900
Index. herbouwkosten 01-01-2019 10,0% 5.236.000 10.725.000 1.650.000 3.196.380 1.085.040 57.860 3.658.710 6.347.000 4.950.000 220.000 37.125.990
Waardeaandeel in totaal 14,1% 28,9% 4,4% 8,6% 2,9% 0,2% 9,9% 17,1% 13,3% 0,6% 100,0%
Verdeelsleutel beheerkosten algemeen 14,1% 26,9% 4,4% 9,6% 2,9% 0,2% 10,9% 17,1% 12,9% 1,0% 100,0%
Verdeelsleutel specifieke kosten kerken 15,0% 30,0% 0,0% 11,0% 0,0% 0,0% 12,0% 20,0% 12,0% 0,0% 100,0%

Onderhoud inventaris/inboedel 705 1.345 220 480 145 10 545 855 645 50 5.000
Klein onderhoud en afvalverwijdering 2.327 4.439 726 1.584 479 33 1.799 2.822 2.129 165 16.500
Kosten schoonmaak (door vrijwilligers) 846 1.614 264 576 174 12 654 1.026 774 60 6.000
Kosten orgels 195 390 0 143 0 0 156 260 156 0 1.300
Onderhoud verwarmingsinstallaties 705 1.345 220 480 145 10 545 855 645 50 5.000
Kosten uurwerk 360 720 0 264 0 0 288 480 288 0 2.400
Kosten monumentenwacht 310 592 97 211 64 4 240 376 284 22 2.200
Kosten brandpreventie en alarm 479 915 150 326 99 7 371 581 439 34 3.400
Energiekosten 6.444 12.293 2.011 4.387 1.325 91 4.981 7.815 5.895 457 45.700
Zakelijke lasten en verzekeringen 3.173 6.053 990 2.160 653 45 2.453 3.848 2.903 225 22.500

Totaal 2019 index 100,0% 15.543 29.705 4.677 10.612 3.083 213 12.031 18.917 14.157 1.063 110.000
Prijspeil 2020 index 103,0% 16.010 30.596 4.818 10.930 3.175 219 12.392 19.485 14.581 1.095 113.300
Prijspeil 2021 index 106,1% 16.490 31.514 4.962 11.258 3.270 226 12.763 20.069 15.019 1.128 116.699
Prijspeil 2022 index 109,3% 16.985 32.459 5.111 11.596 3.369 232 13.146 20.671 15.469 1.162 120.200
Prijspeil 2023 index 112,6% 17.494 33.433 5.264 11.944 3.470 239 13.541 21.292 15.933 1.196 123.806
Prijspeil 2024 index 115,9% 18.019 34.436 5.422 12.302 3.574 246 13.947 21.930 16.411 1.232 127.520
Prijspeil 2025 index 119,4% 18.560 35.469 5.585 12.671 3.681 254 14.365 22.588 16.904 1.269 131.346
Prijspeil 2026 index 123,0% 19.116 36.533 5.752 13.051 3.791 261 14.796 23.266 17.411 1.307 135.286
Prijspeil 2027 index 126,7% 19.690 37.629 5.925 13.443 3.905 269 15.240 23.964 17.933 1.347 139.345
Prijspeil 2028 index 130,5% 20.280 38.758 6.103 13.846 4.022 277 15.697 24.683 18.471 1.387 143.525
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Raming reservering voorziening groot onderhoud, per jaar, 11 mei 2019

nominale bedragen, prijspeil 1 januari 2019
Verondersteld jaarlijks prijsverhoging 3,00% Beheer en onderhoud 
Onderhoudslast en onderhoudsdotatie als % van herbouwwaarde 0,315% begraafplaatsen is niet opgenomen
Veronderstelde jaarlijkse subsidiëring als % van onderhoudskosten -9,907%
Netto dotatie na aftrekt van veronderstelde onderhoudssubsidies 0,284%

Herbouwwaarde vlgs taxatie mrt 2016 4.760.000 9.750.000 1.500.000 2.905.800 986.400 52.600 3.326.100 5.770.000 4.500.000 200.000 33.750.900
Index. herbouwkosten 01-01-2019 10,0% 5.236.000 10.725.000 1.650.000 3.196.380 1.085.040 57.860 3.658.710 6.347.000 4.950.000 220.000 37.125.990
Waardeaandeel in totaal 14,1% 28,9% 4,4% 8,6% 2,9% 0,2% 9,9% 17,1% 13,3% 0,6% 100,0%
Verdeelsleutel beheerkosten algemeen 14,1% 26,9% 4,4% 9,6% 2,9% 0,2% 10,9% 17,1% 12,9% 1,0% 100,0%
Verdeelsleutel specifieke kosten kerken 15,0% 30,0% 0,0% 11,0% 0,0% 0,0% 12,0% 20,0% 12,0% 0,0% 100,0%

Saldo voorziening per 1 januari 2018 114.348 218.153 35.683 77.854 23.518 1.622 88.397 138.677 104.616 8.110 810.979
Onttrekkingen groot onderhoud 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsidies 2018 -2.814 -5.368 -878 -1.916 -579 -40 -2.175 -3.412 -2.574 -200 -19.955
Dotatie onderhoud 2018 14.100 26.900 4.400 9.600 2.900 200 10.900 17.100 12.900 1.000 100.000

Saldo voorziening per 1 januari 2019 131.262 250.421 40.961 89.370 26.997 1.862 101.472 159.190 120.090 9.309 930.934
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 16.515 33.828 5.204 10.082 3.422 182 11.540 20.019 15.613 694 117.101
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.636 -3.351 -516 -999 -339 -18 -1.143 -1.983 -1.547 -69 -11.601
Eenmalig onderhoud voor 0-stand 0 84.000 0 0 0 0 102.500 56.000 0 0 242.500
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 14.879 30.477 4.689 9.083 3.083 164 10.397 18.036 14.066 625 105.499
Indexering 2019 100,0%

Saldo voorziening per 1 januari 2020 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 17.011 34.843 5.360 10.384 3.525 188 11.886 20.620 16.081 715 120.614
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.685 -3.452 -531 -1.029 -349 -19 -1.178 -2.043 -1.593 -71 -11.949
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 15.325 31.391 4.829 9.356 3.176 169 10.709 18.577 14.488 644 108.664
Indexering dotatie 2020 103,0%

Saldo voorziening per 1 januari 2021 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 17.521 35.888 5.521 10.696 3.631 194 12.243 21.239 16.564 736 124.232
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.736 -3.556 -547 -1.060 -360 -19 -1.213 -2.104 -1.641 -73 -12.308
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 15.785 32.333 4.974 9.636 3.271 174 11.030 19.134 14.923 663 111.924
Indexering dotatie 2021 106,1%

Saldo voorziening per 1 januari 2022 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 18.047 36.965 5.687 11.017 3.740 199 12.610 21.876 17.061 758 127.959
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.788 -3.662 -563 -1.091 -371 -20 -1.249 -2.167 -1.690 -75 -12.677
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 16.259 33.303 5.124 9.925 3.369 180 11.361 19.708 15.371 683 115.282
Indexering dotatie 2022 109,3%
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Raming reservering voorziening groot onderhoud, per jaar, 
nominale bedragen, prijspeil 1 januari 2019

Saldo voorziening per 1 januari 2023 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 18.588 38.074 5.858 11.347 3.852 205 12.988 22.532 17.573 781 131.798
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.842 -3.772 -580 -1.124 -382 -20 -1.287 -2.232 -1.741 -77 -13.057
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 16.746 34.302 5.277 10.223 3.470 185 11.702 20.300 15.832 704 118.741
Indexering dotatie 2023 112,6%

Saldo voorziening per 1 januari 2024 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 19.146 39.216 6.033 11.688 3.967 212 13.378 23.208 18.100 804 135.752
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.897 -3.885 -598 -1.158 -393 -21 -1.325 -2.299 -1.793 -80 -13.449
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 17.249 35.331 5.436 10.530 3.574 191 12.053 20.909 16.307 725 122.303
Indexering dotatie 2024 115,9%

Saldo voorziening per 1 januari 2025 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 19.720 40.393 6.214 12.038 4.086 218 13.779 23.904 18.643 829 139.824
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -1.954 -4.002 -616 -1.193 -405 -22 -1.365 -2.368 -1.847 -82 -13.853
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 17.766 36.391 5.599 10.846 3.682 196 12.414 21.536 16.796 746 125.972
Indexering dotatie 2025 119,4%

Saldo voorziening per 1 januari 2026 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 20.312 41.604 6.401 12.399 4.209 224 14.193 24.621 19.202 853 144.019
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -2.012 -4.122 -634 -1.228 -417 -22 -1.406 -2.439 -1.902 -85 -14.268
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 18.299 37.483 5.767 11.171 3.792 202 12.787 22.182 17.300 769 129.751
Indexering dotatie 2026 123,0%

Saldo voorziening per 1 januari 2027 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 20.921 42.853 6.593 12.771 4.335 231 14.619 25.360 19.778 879 148.340
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -2.073 -4.245 -653 -1.265 -430 -23 -1.448 -2.512 -1.959 -87 -14.696
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 18.848 38.607 5.940 11.506 3.906 208 13.170 22.847 17.819 792 133.643
Indexering dotatie 2027 126,7%

Saldo voorziening per 1 januari 2028 131.262 166.421 40.961 89.370 26.997 1.862 -1.028 103.190 120.090 9.309 688.434
Onttrekking onderh. als % herbouww. 0,32% 21.548 44.138 6.790 13.155 4.465 238 15.057 26.121 20.371 905 152.790
Subsidies als aandeel in uitgaven -9,9% -2.135 -4.373 -673 -1.303 -442 -24 -1.492 -2.588 -2.018 -90 -15.137
Netto dotatie onderhoud: uitgave-subsidie 19.414 39.765 6.118 11.851 4.023 215 13.565 23.533 18.353 816 137.653
Indexering dotatie 2028 130,5%
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Toekomst kerkgebouwen van de 11 mei 2019

RK Parochie Sint Willibrordus gemeente Eersel
Bondige analyse jaarresultaten 2013-2018

Boekjaar 2013 533.062 -7.410 287.932 234.083 91.880 142.203
Boekjaar 2014 567.026 17.736 263.750 -24.182 300.733 104.377 196.356 54.153
Boekjaar 2015 518.365 -77.786 244.293 -19.457 195.551 102.178 93.373 -102.983 
Boekjaar 2016 521.844 -70.661 255.026 10.733 196.156 103.421 92.735 -638 
Boekjaar 2017 468.259 -54.993 226.325 -28.701 185.614 106.896 78.718 -14.017 
Boekjaar 2018 0 0 -226.325 0 0 0 -78.718 
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7.10 Kapelletjes 
 
In de parochie Eersel bevinden zich een aantal kapelletjes. Wij vinden het van 
belang om deze ‘gebedshuizen’ ook mee te nemen in dit document. 
 
Duizel 
Het Mariakapelleke in Duizel werd gesticht in 1950. Als dank van de Duizelse 

bevolking aan de H. Maagd voor het gevrijwaard 
gebleven zijn van rampen door het oorlogsgeweld 
van WO II. Het markante even kantige gebouwtje 
staat op historische grond. Ook het Mariakapelleke 
ontkwam niet aan de ontkerkelijking die was 
ingezet in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het 
raakte in onbruik en begon te vervallen. Reden voor 
het Duizelse schuttersgilde van St. Jan Baptist om 
er zich over te gaan ontfermen. Dit leidde ertoe dat 

het door het kerkbestuur op 13 december 1990 via notariële acte werd 
overgedragen aan het gilde. Na een grondige opknapbeurt door de leden van het 
gilde, kon het op 1 mei 1991 feestelijk worden heropend en in ere hersteld.  
 
Eersel  

Historische kapel van Onze Lieve Vrouw uit 1464 
gesticht door ridder Hendrick van Eyck uit Duizel. In 
1648, als gevolg van de Vrede van Münster, in 
gebruik genomen als raadhuis, gevangenis en 
bewaarplaats van de brandspuit. Eenbeukige kapel 
met driezijdige sluiting en een houten torentje op 
het dak. Eenvoudige steunberen, aan de westgevel 
overhoeks geplaatst. Inwendig een houten 
tongewelf. Klokkentorentje met klok 1713. Deze 

kapel is eigendom van de Stichting Mariakapel Eersel. Er kunnen bijzondere 
vieringen worden gehouden. Iedere donderdag is er een gebedsdienst.  

 

Omstreeks 1825 werd het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw 
opgericht. Dit studentengilde bezocht in de vakantie periode allerlei plaatsen in 
de provincie. Hun verblijf had dikwijls de bouw van een kapelletje tot gevolg. 

Eersel was in 1943 de plaats die het "Brabants 
Studentengilde" neerstreek.  De kapel is een 
eenvoudig stenen gebouwtje met pannen gedekt. 
De frontgevel waarin de ingang zich bevindt, is even 
doorgetrokken tot boven het dak in driehoekige 
vorm. Op de top is een ijzeren kruis geplaatst. Het 
muurwerk is in zijn geheel gewit. Dit gebeurde in de 
avonduren bij het licht van een stal lantaarn . In 
eerste instantie werd een gipsen Madonna uit de 

pastorie in de kapel gezet. Later is deze vervangen door een uit klei vervaardigd 
beeld dat helaas door baldadigheid is gesneuveld. 
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Knegsel 
De kapel is opgetrokken uit rode bakstenen muren en rode dakpannen. Aan de 
voor- en achtergevel zijn steunberen gebouwd. Aan weerszijden van de kapel 

zaten oorspronkelijk glas-in-lood ramen die stuk 
gegooid werden en daarna vervangen door 
namaakglas-in-lood. Op de achtergevel staat een 
ijzeren kruis; op de voorgevel een stenen optrekje 
waarin een klokje hangt. Boven de ingang is een 
stenen plaat aangebracht met tekst: Heilige Maria 
Wij danken voor uwe bescherming in den oorlog en 
de bevrijding. De vloer is van rode plavuizen, het 
gewelf is van hout, voorzien van een dwarsbalk, De 

ingang is voorzien van een ijzeren hek. Het Mariabeeld staat op een stenen 
onderstuk. De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor de bescherming 
tijdens de oorlog en voor de bevrijding. 
 

Steensel 
Mariakapel. Deze is op initiatief van het Sint-
Luciagilde gebouwd en ingewijd op 25 mei 2002 en 
bevindt zich aan de Knegselseweg tussen Knegsel en 
Steensel. De glas-in-loodramen zijn uit 1916 . Ze 
zijn afkomstig uit de kerk van de Heilige 
Engelbewaarders te 's-Gravenhage. De kapel is 
gelegen aan het Pelgrimspad dat uiteindelijk 
naar Santiago de Compostella voert. 

 
Vessem 

Mariakapel of Veldkapel Ons Moeder aan de Jan 
Smuldersstraat, waar de weg vanuit Wintelre 
binnenkomt. De kapel is gebouwd in 1997. Het is 
een rechthoekig bakstenen gebouwtje met 
driekantige apsis en een zadeldak waarop zich een 
dakruiter met klokje bevindt. Binnenin de kapel 
vinden we een fraai houten Mariabeeld en een 
viertal gebrandschilderde ramen die van 2004-
2006.   

 
Wintelre 
Naast de kerk in Wintelre is in 2008 de Theresiakapel gebouwd. Deze kapel was 
in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bevrijding van Wintelre totaal vernield. Het 

oorspronkelijke Mariakapelletje werd gebouwd in 
1943. Door veranderende omstandigheden in het 
kerkelijk leven heeft het parochiebestuur van 
Wintelre in 2007 besloten om het kerkgebouw uit 
te beiden met een parochiezaaltje. Reden voor 
deze uitbreiding was de verkoop van de pastorie 
waardoor er ruimtegebrek ontstond. Gelijktijdig is 
ook besloten om de voormalige Theresiakapel 
terug te bouwen. 
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DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!  
 

“MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED” 
 

	

	
	

Pastorale beleidsplan 2020 
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8. Pastoraal beleidsplan 2020 
8.1 Conclusie 2 

In mei 2014 werd de fusie van de zes geloofsgemeenschappen tot een Sint 
Willibrordusparochie met een viering in de kerk van Eersel gemarkeerd. Zes 
geloofsgemeenschappen tot dan toe afzonderlijke parochies met een eigen 
identiteit, sfeer en samenhang, gingen op in één geheel. ‘Er verandert niet veel’, 
zo werd gedacht, doch de realiteit is echt wel anders. De Sint 
Willibrordusparochie is bijna 5 jaar na de fusie één parochie met eigenlijk wel 
nog steeds zes verschillende geloofsgemeenschappen.  
  
De Willibrorduskerk is bij de fusie door de bisschop aangewezen als het 
‘eucharistische’ centrum van de parochie. 
 
Een parochiekerk is een lokaal kerkgebouw van de Rooms-Katholieke Kerk dat 
het religieuze centrum van een parochie vormt. Het kan voorkomen wat in onze 
situatie het geval is, dat er binnen de parochiegrenzen zich meerdere 
kerkgebouwen bevinden. In dat geval zal er een kerk als hoofdkerk zijn 
aangemerkt. De overige kerken zijn dan een bijkerk van de hoofdkerk (ook wel 
filiaalkerk, nevenkerk of succursaalkerk genoemd). 
 
In dit document hebben wij een reeks van kernpunten aan de orde gesteld. Zo 
hebben we breedvoerig aandacht besteed aan het kerkbezoek, het aantal 
sacramenten, de ontwikkeling van de parochiële financiën, de nabijheid van 
andere kerken. 
 
Wij moeten helaas vaststellen: 

• Minder betrokkenheid bij de kerk en de daarmede gepaard gaande  
verdere neergang van kerkbezoek en een steeds verder afnemende 
deelname aan  sacramententoediening. 

• Het vermogen te spreken over het geloof neemt af. Mensen geven zelf 
invulling aan de wijze van geloven. 

• Vergrijzing van het vrijwilligerskorps. 
• De begroting is niet meer sluitend . De rekeningcijfers vertonen al jaren 

een neerwaartse spiraal. 
• Afnemende beschikbaarheid van de geestelijkheid. 
• Het aantal kerkgebouwen is niet in overeenstemming met het reguliere 

kerkbezoek. 
 
Met inachtneming van de effecten van de in beeld gebrachte 
onderwerpen is in principe besloten een drietal kerken aan de eredienst 
te onttrekken. Het streven is gericht op 2020. Dit betreft de kerken in 
Duizel, Knegsel en Steensel. In de slotconclusie zullen wij daar wat 
exacter op ingaan. Het zal in elk geval ook gevolgen hebben voor de 
vastgestelde organisatiestructuur, november 2018. 
 
Ook zal een en ander -gegeven de nieuwe situatie- invloed hebben op het te 
voeren pastorale beleid. 
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8.2 Pastoraal beleidsplan 2017-2022 
Zoals aangegeven in Conclusie 2 (8.1) zal de parochiële organisatie veranderen. 
Het zal duidelijk zijn dat dit eveneens effecten sorteert met betrekking tot het 
huidige pastorale beleidsplan 2017-2022. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in 
de periode na de juridische fusering en wordt (werd) gekenmerkt door de 
opbouw van de nieuwe parochie. Gezocht is naar een organisatievorm door 
contact met de geloofsgemeenschappen en wel door middel van bijeenkomsten 
van parochianen uit de verschillende kerkdorpen. Deze bijeenkomst kreeg de 
benaming mee van “De Denktank”. Deze kon niet alles realiseren van hetgeen 
was voorgenomen. De aanstaande gewijzigde omstandigheden werpen dan ook 
de vraag op of het huidige beleidsplan intact kan blijven of dat volstaan zou 
kunnen worden met een herijking op basis van een evaluatie.  
Daarover het volgende:  
 
Iedere betrokken parochiaan kan het zien. Als Kerk hebben we te maken met 
een situatie van krimp op bijna alle terreinen. Het aantal mensen dat op 
regelmatige basis deelneemt aan vieringen en kerkelijke activiteiten wordt 
kleiner, er is vergrijzing, het aantal vrijwilligers neemt af en veel vrijwilligers 
hebben meerdere taken (stapelvrijwilligers). Daarnaast verandert onze 
samenleving. Er is weinig behoefte bij jongere en oudere generaties aan ons 
klassieke programma van veel vieringen en grootschalige activiteiten. Er is zeker 
behoefte aan spiritualiteit en zingeving, maar wij hebben die omslag naar een 
samenleving van mensen die steeds meer individueel op zoek zijn naar God en 
zingeving, nog niet of onvoldoende gemaakt. Ook is het huidige pastoraal team 
een stuk kleiner dan toen de nieuwe fusie-parochie begon. Het pastoraal team 
zal in de toekomst nog kleiner worden. Al deze ontwikkelingen dwingen ons na te 
denken over de nabije toekomst en verplichten ons ingrijpende keuzes te maken 
om een vitale parochie te kunnen blijven. Regeren is vooruitzien, horen we wel 
eens. Dat geldt ook voor een parochie.  
 
Duidelijk is dat geloofsgemeenschappen elkaar hard nodig zullen hebben op bijna 
elk terrein. Samenwerking over de grenzen van de eigen dorpsgemeenschap 
heen zal het sleutelwoord zijn om in de toekomst een vitale parochie te kunnen 
blijven en ontdekken dat parochie zijn niet meer kan zoals dat voorheen 
plaatsvond. Dit zal, zo denken wij, voor velen niet eenvoudig zijn. Het valt ons 
op dat veel parochianen moeite hebben over de grens van hun locatie te denken. 
Toch zal dit nodig zijn.  
 
Regelmatig horen wij dat betrokken parochianen niet goed snappen waarom al 
deze ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden. Men plaatst vraagtekens 
bij het tempo waarin al deze veranderingen doorgevoerd moeten worden. 
Geluiden als “bij ons gaat het nog prima” of “we hebben genoeg vrijwilligers en 
de kerkbijdrage is toch nog goed” horen wij regelmatig.  
 
De noodzaak om pastorale en organisatorische veranderingen door te voeren 
wordt helaas nog niet overal gevoeld. Vele parochianen hebben de fusie als 
opgelegd van boven ervaren. Dit heeft bij velen gevoelens van boosheid en/of 
zelfs onverschilligheid teweeg gebracht. Ditzelfde gevoel zullen velen nu weer 
ervaren. Het pastoraal team beseft dit terdege!  
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Toch is het onze verantwoordelijkheid leiding te geven aan een proces dat onze 
parochie toekomstbestendig maakt. Veranderingen in kerk en samenleving gaan 
zo snel dat wij niet stil kunnen zitten en doen alsof deze veranderingen ons niet 
raken. We zullen nieuwe wegen moeten gaan. Daarbij willen wij het uiterst 
mogelijke doen om het goede te behouden. Wij verwachten dat we met 
waarschijnlijk nog minder mensen en middelen, optimistisch en hoopvol 
katholiek kunnen zijn!  
Wij willen een vierende, lerende en dienende geloofsgemeenschap zijn waar 
ieder mens welkom is. 
 
Het huidige pastorale plan kent de volgende missie: 
“De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar 
en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te 
handelen vanuit het geloof in Christus. Zij inspireert om - net als de 
Goede Herder - voor elkaar herder te zijn, zeker op belangrijke 
momenten in het leven van mensen. Zij doet dit in verbondenheid met 
de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor 
verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting”.  
 
Zoals hierboven al vermeld heeft de parochie voor de periode 2017-2022 een 
beleidsplan vastgesteld. Ook is aangegeven dat met inachtneming van de 
verdergaande ontwikkelingen het essentieel is te kunnen beschikken over een 
pastoraal beleidsplan ‘in een nieuw jasje’. 
Wij hebben in het pastorale team mede met het oog op de voorgestane 
veranderingen over de contouren van een nieuw pastoraal beleidsplan 
nagedacht. Dit denken heeft plaatsgevonden in een open discussie met 
vertegenwoordigers van het ‘wereldlijke’ gedeelte van het parochiebestuur en 
met de secretariële ondersteuning. Die ‘exercitie’ riep onmiddellijk de vraag op 
naar de resultaten van het thans lopende beleidsplan. Het is zoals zo veel in ons 
leven een gemengd pakket gebleken. Sommige voornemens zijn gerealiseerd, 
maar andere zijn niet of nauwelijks of in beperkte mate van de grond gekomen. 
Daar komt ook nog bij dat niet alle nieuwe initiatieven vanuit een vooropgezet 
plan tot stand zijn gekomen.  
Soms ontstaat iets uit een verlangen van een aantal parochianen die gesteund 
door een pastorale beroepskracht en het bestuur iets nieuws starten. 
Ook in de toekomst willen we die kracht niet wegredeneren en open blijven staan 
voor nieuwe wegen. Desalniettemin blijft het wel goed om plannen te maken en 
elkaar zo veel mogelijk aan de uitvoering daarvan te houden. 
Onze analyse start met een terugblik naar het lopende pastorale beleidsplan. 
Vervolgens zetten we in grote lijnen uit hoe en op welke wijze wij in nabije 
toekomst komen tot een nieuw pastoraal beleidsplan, aangepast aan de 
gewijzigde situatie. Het gaat nú hierbij om een “tussenstation”, van waaruit 
ideeën zich verder kunnen ontwikkelen. Geen dichtgetimmerd plan, maar open 
en nog kneedbaar.  
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8.3 Terugblik en evaluatie  
De ontwikkeling van het pastoraal beleidsplan is in de tijd van de totstandkoming 
ervan vorm en inhoud gegeven door een groep mensen gestart onder de naam 
“De Denktank”, bestaande uit afgevaardigden vanuit alle zes de kerkdorpen.  
In de praktijk bleek het vaak te gaan om mensen uit de plaatselijke 
contactgroepen “Rondom de toren”, die zijn voortgekomen uit de voormalige 
kerkbesturen. Het principe van een denktank werd gekoesterd als een welkome 
aanvulling voor het toenmalige bestuur en het pastorale team. Er werd beperkt 
meegegroeid naar de nieuwe fusiesituatie. 
 
Aandachtspunt voor de toekomst  
De noodzaak, rol, functie en samenstelling van een denktank zal nader ingevuld 
worden gedurende het te doorlopen proces. 
 
Parochianen denken niet allemaal hetzelfde over de kerk. Sommigen willen 
vernieuwen. Voor anderen gaan de ontwikkelingen veel te snel. Om een beeld te 
gebruiken: zij houden van de Latijnse Hoogmis. 
Bij het opstellen in 2017 van het pastoraal beleidsplan werd uitgegaan van het 
uitzetten van activiteiten in alle zes de kerkdorpen. Dat was een keuze! Achteraf 
met de wetenschap van nú kan de vraag gesteld worden of dat dit een bewuste 
keuze is geweest of min of meer een gevolg was van de samenstelling van de 
groep. Uitgangspunt was de traditionele indeling en opbouw volgens het schema: 
leren (catechese), vieren (liturgie), dienen (diaconie) en parochieopbouw. In het 
verleden heeft die indeling goede diensten bewezen. Vraag is nu, gelet ook op de 
zich aandienende gewijzigde omstandigheden of het ook anders zou kunnen of 
moeten. Wel werd nadrukkelijk de wens uitgesproken te komen tot het 
formuleren van een “Missie” voor de parochie. Na de bijeenkomsten (twee á drie 
keer per jaar) van “De Denktank” vond telkens terugkoppeling plaats naar het 
pastorale team.  
 
In het beleidsplan wordt de eigenheid van ieder afzonderlijk kerkdorp benadrukt. 
Er werd wel gesproken over het bundelen van krachten en over het nemen van 
nieuwe initiatieven, maar uiteindelijk ging het om het ‘afzonderlijk’ faciliteren van 
de zes kerkdorpen.  
 
In het nieuwe beleidsplan dient te worden uitgegaan van één 
parochie bestaande uit de zes verschillende 
geloofsgemeenschappen, die ieder op zich ook weer bestaan uit 
kleinere gemeenschappen. 
 
In het huidige beleidsplan werden speerpunten benoemd. Het ging om “jeugd”, 
“catechese”, “ontmoeten en inspireren” (ook van mensen buiten de eigen kring 
of geloofsgenoten) en “verbinden” met een nadruk op de aandacht voor het werk 
van de vrijwilliger.  
Zo gaven bijvoorbeeld sommige vrijwilligers in hun kerkdorp aan tamelijk alleen 
te opereren en weinig contact te voelen en te hebben met andere vrijwilligers.  
Ten aanzien van het speerpunt “jeugd” werd destijds benadrukt, dat er 
evenwicht zou moeten komen en zijn tussen leren en beleven. Activiteiten 
zouden laagdrempelig moeten zijn en ook de tussentijd invullen tussen Doop en 
1e Communie, tussen 1e Communie en Vormsel en doorgaan ná het Vormsel.  
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Zo werd gewezen op het belang van participatie van scholen. Hier is helaas niets 
van terecht gekomen. Een jeugdpagina op de website was ook een uitdrukkelijke 
wens. Ook hier is het bij die wens gebleven. 
Veel van zaken die in De Denktank aan de orde kwamen, werden eerst 
teruggelegd bij de “groepen Rond de toren” voor wat betreft uitvoering in hun 
eigen dorp. De vraag die daarbij centraal altijd centraal stond was: Kunnen we er 
iets mee. 
 
Belangrijke vragen waar het Pastorale team nu mee geconfronteerd 
wordt zijn:  
• Hoe kunnen we werken aan het verder laten gaan van het parochieleven in de 
dorpen waarin straks kerken aan de eredienst worden onttrokken? Er zal dus 
aandacht moeten zijn voor de levende stenen.  
• Hoe kunnen we het aantal gezamenlijke ´Willibrordus”- momenten in de 
parochie vermeerderen? 
• Hoe brengen we ook pastoraal gezien een gezonde werkstructuur tot stand 
waardoor we niet telkens terugvallen in het stramien van de oude kerkdorpen? 
• Welke (nieuwe) pastorale activiteiten passen bij de fase waar onze parochie 
naar toe gaat? 
• Hoe bereiken we meer eenwording? Voorbeeld: Één Vormselviering. 
	

8.4 Conclusie 3 
De ontwikkelingen binnen de nieuwe parochie [2014], de andere werkwijze en de 
opgedane ervaringen hebben dan ook geleid tot de beslissing om het huidige 
beleidsplan te herijken en een nieuw plan te schrijven.  
 
Aanzetten tot een nieuw pastoraal beleidsplan: 
Onze parochie verkeert –gezien de voorgenomen standpuntbepalingen- in een 
nieuwe overgangsfase. Het implementeren van het fusietraject is in zijn 
uitvoering stevig ter hand genomen en wordt steeds manifester. De gevolgen 
zijn in kaart gebracht. Er tekent zich een nieuwe situatie af.  
Dit vraagt om een omvorming naar iets nieuws, ook de organisatiestructuur en in 
het bijzonder het pastorale gedeelte is onder de loep genomen. Van essentieel 
belang is daarbij het gegroeide inzicht dat we in onze parochie binnen afzienbare 
tijd zullen komen tot de onttrekking aan de eredienst van een aantal van onze 
kerken. Duidelijk zal zijn dat dit grote pastorale gevolgen heeft voor de 
kerkdorpen, waarvan de kerken dicht zullen gaan, maar ook voor de kerkdorpen, 
waarvan de kerken open blijven en zeker ook voor de parochiekerk (Eersel) die 
hiermee en hierdoor een andere functie krijgt. Dit proces heeft gevolgen voor de 
parochie als geheel. 
Door het proces van eenwording en ook door het met emeritaat gaan van een 
van onze pastores moeten we binnen het pastorale team komen tot een 
herverdeling van werkvelden, verantwoordelijkheden en taken. De vastgestelde 
organisatiestructuur en dan in het bijzonder het pastorale gedeelte daarvan 
vraagt derhalve om aanpassing en verfijning. 
Over dit onderdeel hebben we uitvoerig gebrainstormd, wat heeft geleid tot een 
nieuwe schematische aanpassing van de organisatiestructuur.  
 
We zullen ons ook dienen uit te spreken over de Missie en Visie zoals verwoord in 
het huidige pastoraal beleidsplan. Kunnen we deze handhaven of is er behoefte 
aan aanpassing? Wij zullen hierna hierop expliciet ingaan.  
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8.5 MISSIE: Waar wij voor staan 
“Mensen van de Weg”, zo noemden de eerste Christenen zich. 
Willibrordus ging in zijn tijd op weg, en kwam volgens historische bronnen zo ook 
in onze contreien, in wat we nu het Eerselse noemen in het bijzonder. Met zijn 
missionering en evangelisatie verbond hij ons mensen met het christelijk geloven 
en leven als een “way of life”. 
 
Als Samen Willibrordusparochie willen wij in zijn voetspoor verder gaan. We 
worden geroepen om als parochie niet langer ‘te blijven zitten waar we zitten’, 
maar om met elkaar op zoek te gaan naar een nieuw land met kleinere 
gemeenschappen waarin een klimaat is om God en geloven ter sprake te 
brengen en aan te wakkeren. Dit is geen gemakkelijke weg. We zullen naast 
bekende wegen ook nieuwe wegen moeten inslaan en in die zoektocht mogen we 
erop vertrouwen dat de God van Abraham, die zich noemt IK-ZAL-ER-ZIJN, ook 
met ons zal meegaan als Helper en Metgezel. 
 
Deze missie beleven we als parochie als deel van het Dekenaat Bladel-Oirschot, 
het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Wereldkerk, in verbondenheid met andere 
christelijke gemeenschappen en met mogelijke bondgenoten binnen de 
gemeente Eersel. 
 
Waar wij voor staan: 
“De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor 
de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het 
geloof in Christus. Zij inspireert om - net als de Goede Herder en net als Sint 
Willibrordus - voor elkaar herder te zijn, zeker op belangrijke momenten in het 
leven van mensen. Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de 
Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en 
geloofsuiting”.  
 

8.6 VISIE: Waar wij voor gaan 
Onze parochie is een stukje Nederland: secularisatie, individualisme nemen toe, 
kerkbetrokkenheid en het aantal vrijwilligers nemen af, het pastoraal team wordt 
kleiner. Met het oog op onze toekomst moet er iets gebeuren met onze manier 
van kerk zijn. 
 
We laten ons inspireren door woorden van de profeet Jesaja: 
“Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is als begonnen, merk je het niet?” (Jes 49:18-19) 
 
We zien dan ook het proces van ontkerkelijking niet als een bedreiging, maar 
eerder als een uitdaging. We merken dat er om ons heen nog steeds (steeds 
meer?) behoefte bestaat aan verbondenheid, zingeving, vitale spiritualiteit.  
 
Veel mensen willen hoogte- en dieptepunten in hun leven niet meer vieren in een 
traditioneel kerkelijk verband, maar stellen wel prijs op een vormgeving waarin 
de diepere laag van het leven wordt benoemd. Wij vinden dat ze daarvoor bij 
onze parochie terecht zouden moeten kunnen. 
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Wij willen breder denken dan de traditionele activiteiten die veel parochianen 
gewend zijn. Dat betekent wel dat we deze koesteren en, zolang als dat mogelijk 
is, willen blijven uitvoeren. Daarnaast willen we echter ook kijken welke andere 
activiteiten we kunnen opzetten. 
 
Dat zullen dan activiteiten zijn die te maken hebben met: 
- gemeenschapsvorming 
- vitaliteit 
- de mogelijkheid om je verhaal te kunnen vertellen 
- zingeving in brede zin. 
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Waar wij voor gaan: 
1. In voorgaand beeld staan de primaire uitgangspunten voor ons als Samen 

Willibrordusparochie geformuleerd. 
2. We werken aan een open, gastvrije parochie waar parochianen zich overal 

thuis voelen, met aandacht voor eenheid en een mild klimaat. 
3. We versterken onze missie en identiteit en maken deze zichtbaar op het 

gebied van geloofsvorming, liturgie en diaconie zodat gedoopten eigentijds 
kunnen getuigen van hun geloof, en niet-parochianen zich ook thuis 
mogen voelen. Daarbij zullen zeker de volgende onderwerpen - geen 
limitatieve - opsomming ter sprake komen: 
• hoe gaan we straks liturgie vieren en houden in het weekend; 
• welke mogelijkheden bieden wij aan om in onze dorpen, waarvan de 

kerk aan de eredienst is onttrokken, toch als parochiepastoraal present 
te blijven; 

• hoe gaan we het sacrament van de doop doen; centraal of … 
• op welke wijze gaan we met de bestaande kindervieringen om;  
• hoe gaan we de 1e Communie en het H.Vormsel voorbereiden en 

vieren; 
• bieden wij onze parochianen ruimte voor de viering van het afscheid 

van hun dierbare in een avondwake en/of uitvaart;  
• gezamenlijke Willibrordusvieringen; 
• diaconale activiteiten. 
U ziet een veelvoud aan onderwerpen die antwoord dienen te krijgen. 

4. We hebben aandacht voor mensen, die aan hun nieuwe parochie en 
manier van kerk zijn moeten wennen. 

5. We werken aan dialoog met de andere geloofsgemeenschappen binnen 
onze gemeente en willen als kerk present zijn in onze dorpen. 

6. We werken aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van de vrijwilligers en 
van de deelnemers aan de activiteiten in onze parochies voor zover dat in 
ons vermogen ligt. 

7. We zullen ons beraden op welke wijze wij parochianen willen betrekken bij 
het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan. 

 
We hebben ons bij de samenstelling van onze visie laten leiden door centrale 
waarden zoals deze eveneens vermeld staan in het huidige Pastoraal 
Beleidsplan: “aandacht voor elkaar”, “een bron van inspiratie” en “harmonie 
tussen ruimte voor uniciteit en het onderdeel uitmaken van een wereldkerk”. 
 
In het hiervoren gestelde hebben wij de nodige aandacht besteed aan de 
pastorale organisatiestructuur. Deze hebben wij vertaald in een nieuw 
organisatieschema voor de hele parochiale organisatie, hetgeen u hierna 
aantreft. 
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8.7 Organigram mei 2019 
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8.8 Pastorale zijde toegelicht 
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9. Slotconclusie 
 
De tijd van overzichtelijkheid, rust en stabiliteit binnen de parochie is voorbij. De 
zogenaamde volkskerk heeft plaats gemaakt voor een keuzekerk. Hoe de 
ontwikkelingen zullen zijn en de kerk van de toekomst er uit zal zien weten wij 
niet. Door het sluiten van kerken gaat veel veranderen. Niet alleen in de 
geloofsgemeenschappen waar de kerk gaat sluiten, maar ook daar waar de kerk 
openblijft. Waar het voor de een als loslaten en verlies ervaren wordt, zal het 
voor de ander een openstellen moeten worden waardoor ook het eigen karakter 
gaat veranderen. Benadrukt wordt dat er hierdoor voor iedereen wat gaat 
veranderen. Dit komt niet alleen doordat parochianen een ander thuis zoeken, 
maar ook dat voorwerpen en attributen uit de kerken die gesloten gaan worden 
meegenomen worden naar andere kerken of een andere bestemming krijgt. 
Vrijwilligers die hun thuisbasis verliezen zullen als zij dit wensen geïntegreerd 
worden in andere geloofsgemeenschappen. Ook de verandering in de 
organisatiestructuur is er om de overgang voor iedereen mogelijk te maken. 
 

OP WEG NAAR EEN NIEUW THUIS 
 
Op verschillende onderdelen van dit plan gaven wij aan dat ontwikkelingen snel 
gaan. We staan voor grote veranderingen en een ingrijpende transitie. 
Uitgangspunt is om een zodanige structuur neer te zetten die, naar wij hopen, 
zeker de komende 10 jaren mee kan. Het proces van kerkgebouwen aan de 
eredienst te onttrekken en het veranderen van de organisatiestructuur is zeer 
pijnlijk. Niet alleen voor de betrokken parochianen, maar ook voor het pastoraal 
team en het parochiebestuur. Het tijdsbestek tussen het besluit om de kerk aan 
de eredienst te onttrekken en de daadwerkelijke uitvoering daarvan moet dan 
ook kort gehouden worden. We hebben keuzes gemaakt op basis van analyse en 
inschattingen. Zijn onderbouwd maar blijven ook voor een deel subjectief. 
Daarbij staat ons maar een ding voor ogen: bouwen aan de geloofsgemeenschap 
in onze parochie Sint Willibrordus.  
We gaan -terwijl de dagelijkse gang van de gewenste pastorale zorg 
moet doorgaan-  een periode van onzekerheid tegemoet waarin we elkaar hard 
nodig zullen hebben om samen op weg te gaan naar ons nieuw thuis. 
 

9.1 Evaluatie 
Deze toekomstvisie is door het parochiebestuur en het pastoraal team 
vastgesteld op 27 juni 2019. Effectuering van de toekomstvisie hangt af van de 
datum van de onherroepelijkheid van de conclusies, neergelegd in het decreet 
van de bisschop. Onze streefdatum is 1 juli 2020.  
 
Het is uitermate belangrijk dat op een bepaald moment de toekomstvisie wordt 
geëvalueerd. Daarbij denken wij aan een tweetal onderdelen: 

A. Procesevaluatie (onderzoek naar verloop en organisatie van de 
toekomstvisie: of worden de beoogde beleidsproducten (output) bereikt en 

B. Effectenevaluatie: onderzoek naar de effecten van de visie: worden de 
beoogde doelen (outcomes) bereikt. 

Wij willen binnen een periode van 3 jaren, of zoveel eerder als daartoe de 
noodzaak aanwezig is, de evaluatie laten plaatsvinden. 


