Samen bouwen
aan de toekomst
Hoe vitaal is onze Salvatorkerk?
In dat teken stond de parochieavond van
donderdagavond 14 september 2017. Het
begon allemaal precies 2 jaar eerder. Het
parochiebestuur onder leiding van pastoor
Henri ten Have en Thom Verlinden
presenteerden toen aan de parochianen
van de Salvatorkerk het toekomstplan voor
de parochie. De positieve boodschap was
destijds dat Veenendaal behoorde tot een
van de twee co-centra (samen met Ede).
Dat wil zeggen dat de Salvatorkerk naast het
Eucharistisch centrum in Wageningen één van de twee kerken binnen de parochie is die, naar verwachting,
de komende 10 jaar mag blijven (gerekend vanaf 2015). Maar wat is er voor nodig om te blijven bestaan?
De vitaliteit van de kerk hangt af van de volgende aspecten:
 betrokkenheid bij de liturgie, diaconale en catechetische aspecten;
 Er diverse activiteiten worden georganiseerd met een goede deelname;
 En wanneer er voldoende vrijwilligerskader is.
Mits er geen veranderingen plaatsvinden kan de Salvatorkerk de komende 10 jaar (gerekend vanaf 2015)
blijven bestaan. Daarna wordt dit opnieuw bezien.
Uw locatieraad is van mening niet tot 2025 af te
willen wachten. Van tijd tot tijd is het belangrijk
dat zowel wij allen de stand van zaken
vernemen. Hoe vitaal is onze Salvatorkerk? Met
andere woorden: 'Hoe staan we er voor?' Wij
hebben u in februari 2017 een enquête
toegestuurd om uw betrokkenheid te meten en
om te zien waar uw behoeften liggen. Ook de
lezing van Leo Fijen, in juni van dit jaar, over
'Kansen voor lokale kerken', paste binnen dit
thema. En tot besluit hebben wij op donderdag
14 september een presentatie gegeven. Ook
pastoor Henri ten Have (bestuursvoorzitter) en
Thom Verlinden (vice voorzitter) waren hierbij.
Zoals begrijpelijk kan niet iedereen bij een avond
als deze zijn. En ook het slechte weer speelde
sommige parten. Daarom staan we nogmaals stil bij hetgeen is gezegd op 14 september 2017. De vitaliteit
werd weergegeven in cijfers, de enquête-uitslag en er werd stilgestaan bij wat er nog meer nodig is om
vitaal te zijn voor nu en op de langere termijn.

Cijfers
Vieringen
De cijfers die wij presenteerden hadden
grotendeels betrekking op de vorige jaren.
In 2016 waren er 64 vieringen. Daarvan
waren 23 vieringen een Eucharistie. Het
aantal kerkgangers op de zondag zijn er
gemiddeld 170. Ten opzichte van 2014 is
dit aantal gelijk gebleven.
Uit de enquête is gebleken dat een kwart
van de ondervraagde parochianen
wekelijks naar de kerk gaat. Een even
groot deel gaat alleen op hoogtijdagen. In
het diagram hierboven ziet u alle
percentages.
Kinderen en jongeren
De kindernevendienst telde in 2016 gemiddeld 11 kinderen. Dit
varieert tussen de 1 en de 15. En met Pasen is het aantal kinderen
35. Dit aantal is de laatste jaren stabiel gebleven.
In 2016 deden 13 kinderen hun Eerste Heilige Communie. De
laatste jaren is dit aantal stabiel gebleven. Bij het vormsel waren 4
vormelingen betrokken (meer hierover onder het kopje
'Jongeren'). De Kathokids bestaat uit 15 kinderen.
Ouderen en alleenstaanden
Bij het Omgekeerd huisbezoek (betreft 1 keer per maand een
lunch voor alleenstaanden) zijn zo'n 9 parochianen betrokken. De Liduinagroep bezoekt regelmatig 60
ouderen en gehandicapten. Met Pasen en kerst zijn dat er zelfs 90.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers die de geloofsgemeenschap telt is ruim 170.
Media
In 2016 telde de website 450 unieke bezoekers per maand. Het paginabezoek is 163 per dag en per maand
is dit 5000. De facebookgroep bestaat nu uit 100 leden en 235 parochianen zijn op de wekelijkse
nieuwsbrief geabonneerd.
Binding met de Salvatorkerk
Met de enquête hebben wij
gevraagd naar de binding die u
heeft met de Salvatorkerk.
(Meerdere antwoorden waren
mogelijk) 32% van de
respondenten zegt verbonden te
zijn met de kerk omwille van het
belijden van het geloof. 19% zegt
dat het vrijwilligerswerk hen
bindt. Een even groot deel heeft
een geringe binding met de kerk
(maar belijdt wel het geloof). In
de tabel hiernaast ziet u alle percentages met betrekking tot de binding met de Salvatorkerk.

Wat hebben we nodig?
Wat vindt u!
De respondenten hebben aangegeven dat zij de kerkbalans belangrijk vinden (74%). 5% zegt niet financieel
bij te kunnen dragen. 1 procent heeft nog nooit van de kerkbalans gehoord. 11% heeft aangegeven deel te
nemen aan de kerkbalans uit maatschappelijke betrokkenheid. En 11% betaalt omdat kerken moeten blijven
bestaan. 2% betaalt nooit, omdat zij nooit deelneemt aan de kerk.
De kerkbalans daalt
De kerkbalans blijft
dalen. Deze tendens is
niet alleen in Veenendaal
zichtbaar, maar in de hele
parochie. In de grafiek
hiernaast kunt u zien hoe
deze daling eruit ziet.
Willen wij op hetzelfde
niveau blijven als het jaar
ervoor (2016) dan is nog
€ 16.000 nodig. De
andere inkomsten voor
de kerk fluctueren de
laatste jaren. De
inkomsten voor de
misintenties lopen terug.
De inkomsten met betrekking tot kaarsen zijn stabiel gebleven. Het oud papier heeft in 2017
(tot en met augustus) al meer opgebracht dan het jaar ervoor. En met name acties: in 2015
waren de inkomsten uit acties € 4.800. In 2016 was dit € 150 euro en in 2017 brachten de
acties ruim € 3.000 op. Het is daarom belangrijk om de rommelmarkt jaarlijks op de
agenda te houden!
Vrijwilligers
Binnen de Salvatorkerk zijn er vele werkgroepen actief. Uit de enquête is gebleken dat 58% weet welke
werkgroepen er bestaan. 27% weet onvoldoende wat zij doen en 11% zegt er onvoldoende vanaf te weten.
Hoe hoger de leeftijd, hoe meer men bekend is met de werkgroepen. Alle werkgroepen kunt u terugvinden
op www.salvatorkerkveenendaal.nl.
Kluswerkgroep
Ondanks dat de geloofsgemeenschap zo'n 170 vrijwilligers telt, blijven we vrijwilligers nodig hebben. Een
werkgroep die nu prioriteit heeft is een kluswerkgroep. Een werkgroep die periodiek bijeenkomt en diverse
klussen aanpakt. Ook beoordeelt de kluswerkgroep in samenspraak met de lokatieraad wat zij zelf kunnen
en waarvoor een offerte aangevraagd moet worden. Het onderhoud van de kerk kost geld. Met alles wat we
zelf kunnen doen maken wij deze kosten beheersbaarder. Interesse in deelname aan de klusgroep? Neem
dan contact op met de lokatieraad. Klussen die momenteel prioriteit hebben zijn het schuren en lakken van
de kerkbanken en het verven van het kruis op de begraafplaats Munnikenweg. Velen handen maken licht
werk, u bent betrokken bij uw kerk en het is ook nog eens gezellig!
Nog meer vrijwilligers
Op dit moment kan de werkgroep Eerste Heilige Communie, de crèche, de kindernevendienst, Missie,
ontwikkeling & vrede, de chauffeursgroep en de koren uw hulp goed gebruiken. Ook op de website
www.salvatorkerkveenendaal.nl staan vacatures. Houdt u regelmatig de nieuwsbrief in de gaten!

Idee?!
Met het invullen van de enquête hadden
sommigen al ideeën opgeschreven voor
de Salvatorkerk. Ideeën die meer dan 1x
werden genoemd waren zoal: (stilte)
wandelingen, gespreksgroep, filmavond,
samen eten en concerten. Nog meer
ideeën die werden opgeschreven zijn:
mannenavond, tentoonstelling, paasvuur
of iets actiefs waarbij contact met elkaar
belangrijk is. De vraag is echter, 'wie?!'
wil dit op zich nemen? Ideeën hebben
een eigenaar nodig om ze uit te kunnen
voeren. De locatieraad en
pastoraatsgroep kunnen niet alle ideeën
op hun schouders nemen. Wel kunnen zij
ondersteunen, middelen ter beschikking stellen, helpen bij de communicatie of zoeken naar hulp. We
hebben zalen en zelfs een kerk ter beschikking. Wij roepen dan ook op wanneer u een idee heeft om daarin
ook het initiatief te nemen. Wees niet bang dat hetgeen u probeert mislukt! Sta op! Laat iedereen
meedoen! Laat het bruisen!

Jongeren
Zowel uit de sub-enquête (de enquête die enkel naar ouders met kinderen is verzonden) als de algemene
enquête is gebleken dat jongeren gemist worden binnen de Salvatorkerk. De vraag is ‘Wat moet er
gebeuren om jongeren bij de kerk te betrekken’? En op welke manier kan de locatie dat faciliteren?’. Daar
moet over nagedacht worden. Ook de vraag ‘wie willen dit oppakken’ is hierbij van belang.

De parochie
Met de enquête is u ook gevraagd naar uw tevredenheid met de parochie. De Salvatorkerk maakt onderdeel
uit van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Slechts 21% van de ondervraagden is tevreden. Echter, kijken we
naar de leeftijdsgroepen dan is 41% van de parochianen tot 50 jaar tevreden en vanaf 50 jaar is dat 21%.
Het gemiddelde van deze laatste groep wordt door de 71 plussers flink naar beneden gehaald met 7,3%
tevreden parochianen. In de groep 61-70 jarigen zegt eveneens 41% tevreden te zijn.
Als we kijken naar de deelname aan parochie-activiteiten (denk bijvoorbeeld aan de activiteiten van de
overkoepelende Jaarthemagroep) dan zegt: 40% van 31-50 jaar, 13% van 51-60 jaar en 27% van 61-85 jaar
deel te nemen aan activiteiten binnen de parochie. De reden dat men niet deelneemt, is o.a. omdat men
geen behoefte heeft of omdat de afstand te groot is (te ver rijden).
Bij het invullen van de enquête kon men aangeven wat als positief werd ervaren. Hier kwam onder andere
uit:
- Kennismaking met andere parochianen;
- Kunnen gaan naar andere kerken;
- Betere financiële positie en
- Overstijgende activiteiten, dus meer keuze.
Een voordeel is: wat men niet meer lokaal kan aanbieden kan in
parochieverband vaak nog wel. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten van de
jaarthema groep. Het nieuwe jaarprogramma is onlangs verschenen.

Vertrouwen in de toekomst!
85% ziet de toekomst positief tegemoet, zo blijkt uit de enquête! Belangrijk is om positief te blijven!

“U bent de toekomst van de kerk!”
~ Leo Fijen~

“U bent de bouwstenen van
het fundament!”
~Frans Kemperman (koster/lector)~

Samenvatting
-

De betrokkenheid is groot met gemiddeld 170 zondagse kerkgangers en een pool van ruim 170
vrijwilligers;
Echter, we blijven vraag houden naar vrijwilligers. Met name een kluswerkgroep en vrijwilligers die
zich ontfermen over een jongerenafdeling.
Doe mee en sta op: houd uw ideeën niet voor uzelf, maar neem het voortouw om ideeën van de
grond te brengen;
De kerkbalans laat over de afgelopen jaren een daling zien. Voor het resterende (nu tot en met
31 december 2017) jaar moeten we € 16.000 hebben om op het zelfde niveau van 2016 te blijven.
Laten we deze daling samen stoppen?

De locatieraad
Wegwijzer
Wilt u helpen?
- Wilt u vrijwilliger worden? Neem dan contact op met het secretariaat 0318-512218
(di.-do. ochtend 9:30-11:30) of veenendaal@pztb.nl . Vacatures kunt u vinden op
www.salvatorkerkveenendaal.nl (linker kolom onder ‘vacatures’).
- Heeft u een idee en wilt u dit met de locatieraad of pastoraatsgroep bespreken? Spreek
hen aan na de zondagsdienst of neem contact met hen op via het secretariaat.
- Heeft u een opmerking? Ook dan kunt u terecht bij de leden van de locatieraad of
pastoraatsgroep. Liever anoniem? In de hal van de kerk (bij binnenkomst links) hangt een
brievenbus waarin u uw opmerking kwijt kunt.
- Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige
Titus Brandsma. Als u een brief heeft ontvangen, wilt u dan bij het overmaken uw
relatiecode, die boven aan deze brief staat, vermelden? Of anders: vermeld erbij
‘Salvatorkerk Veenendaal’.
Leden pastoraatsgroep
Jan Meijerink (profiel Liturgie)
Cisca Groothedde (profiel gemeenschapsopbouw)
Siem Napjes (profiel Diaconie)
Leden Locatieraad
Dorus Helsen (voorzitter), Natascha Helmes (secretaris), Theo Blom (beheer en gebouwen),
Theo Hattink (algemeen) en Daniëlle van Veldhuizen (vrijwilligers).

