Het Titus Brandsma Huis in oprichting – een pastoraal activiteitencentrum

In het kader van de herstructurering van de Lebuinus parochie is het bestuur, samen met het
pastoraal team, voornemens om in vijf van de elf kerkgebouwen te stoppen met het verzorgen van
vieringen. De overige 6 kerkgebouwen zullen uiterlijk 1 juli 2015 functioneren als 5 geloofscentra. De
vermindering van het aantal actieve geloofscentra gebeurt vanuit de visie dat het pastoraal team te
klein is om vanuit meer dan vijf centra de kerntaken op een verantwoorde wijze blijvend te vervullen.
Tevens zijn we genoodzaakt het aantal kerkgebouwen te verminderen door de terugloop van het
aantal kerkgangers dat in de weekenden de vieringen bezoekt. Ook het feit dat het open houden van
11 kerkgebouwen steeds grotere financiële problemen veroorzaakt, leidt tot een concentratie van de
activiteiten in vijf geloofscentra en een vermindering van het aantal kerkgebouwen.
Mede ingegeven door een eerder pastoraal beleidsplan zijn er de laatste jaren in en om de Titus
Brandsma Kerk diverse activiteiten ontwikkeld die gericht zijn op een breder scala van pastorale
activiteiten dan de liturgie. Deze activiteiten zijn voor een deel gerelateerd aan de wijk (bijv. Bij Titus
aan tafel en Bij Titus op de koffie), maar ook meer gericht op stad en parochie (bijvoorbeeld Theater
onbeperkt, Start-abc). Het parochiebestuur is er dan ook door de locatieraad en de pastoraatgroep
van deze locatie op gewezen dat er, vanwege de aard van het gebouw, een aantal groepen met jonge
gebruikers zijn opgestaan die hun bestaansrecht voor een belangrijk deel ontlenen aan datgene wat
de Titus Brandsma Kerk als gebouw hen te bieden heeft. Daarnaast is er sprake van een relatief groot
aantal externe partijen die op structurele basis een ruimte huren, door de week of op zondagmiddag.
Een overzicht van al deze activiteiten, en de kansen die er zijn op een verdere uitbouw daarvan, zijn
weergegeven in de business case over het Titus Brandsma Huis die aan het parochiebestuur is
overlegd.
Een en ander afwegende heeft het parochiebestuur besloten om, na de afronding van de
herstructurering, een project te starten om te onderzoeken of het Titus Brandsma Huis zou kunnen
functioneren als multifunctioneel pastoraal activiteitencentrum, binnen de structuur van de Lebuinus
parochie. Het Titus Brandsma Huis zal dus geen geloofscentrum zijn volgens het parochiële
spraakgebruik zoals verwoord in de Herstructureringsnota . Dit komt onder meer naar voren doordat
het geen kerkgebouw is waar de zondagse liturgie gevierd zal worden.
Om ervoor te zorgen dat dit project past binnen het beleid dat door het bestuur samen met het
pastoraal team is ontwikkeld zullen vóór 1 juli 2015 de navolgende stappen moeten worden gezet:
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•
•
•

•

•

de feestelijk slotviering van de Titus Brandsma Kerk, en de opening van het Titus Brandsma
Huis vindt plaats uiterlijk 21 juni 2015
tot die datum is er nog ruimte voor gebedsvieringen in het weekend zoals voor de te sluiten
kerken geldt
het Titus Brandsma Huis sluit aan bij de nieuw op te richten organisatiestructuur -dit
betekent dat de lokale pastorale- en beheer functies zullen worden aangestuurd via de
daartoe te installeren groepen
de kerkzaal wordt primair als een zaal voor niet-liturgische activiteiten geschikt gemaakt
door in ieder geval het tabernakel naar de Titus Brandsma Kapel te verplaatsen en het
huidige grote altaar te verwijderen; vieringen van de Vietnamese Parochie als ook
incidentele gebedsvieringen gericht op de speciale gebruikersgroepen (zoals Zin in Zondag)
kunnen -indien nodig- wel in de grote zaal plaatsvinden.
er worden bindende afspraken gemaakt met de gebruikers van het gebouw over het
verhogen van de tarieven voor zover daarvan sprake is in de gepresenteerde business case.

Opgemerkt wordt dat het Titus Brandsma Huis niet aan de bisschop zal worden voorgedragen om
aan de goddelijke eredienst te worden onttrokken.
Medio 2016 zal het project worden geëvalueerd. Daarbij zullen ten minste de volgende
aandachtspunten getoetst worden:
•

•
•

Hoe is de ontwikkeling van het vrijwilligerskader? Is dit zodanig dat de (pastorale) activiteiten
die kenmerkend zijn voor het functioneren van het Titus Brandsma Huis behouden blijven
en/ of meegroeien met de pastorale behoeften?
Hoe is de ontwikkeling in het gebruik van de ruimtes, binnen de kaders van het pastoraal
karakter van de presentie?
Hoe wordt aan de (financiële) randvoorwaarden voldaan? Een gezonde financiële exploitatie
van het Titus Brandsma Huis betekent dat het in stand houden ervan niet ten laste komt aan
de exploitatie van de parochie. Dit is te bereiken door de verhuur aan derden zoals
voorgesteld in de business case.

Opgemerkt wordt dat, zolang de inkomsten en de uitgaven van de gehele parochie nog niet in
evenwicht zijn gebracht deze laatste randvoorwaarde strikt gehandhaafd zal moeten worden. Om
het zuiver te houden wordt daarbij dan ook rekening gehouden met renteopbrengsten die zouden
ontstaan indien het onroerend goed van de Titus Brandsma zou worden vervreemd.
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