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Van het Bestuur 
 

Het kalenderjaar 2020 was ook voor ons bestuur en met name ook 

voor onze pastoraal werker een bijzonder jaar. Naast de beperkingen 
om kerkdiensten en bijeenkomsten fysiek bij te wonen werd het ook 

moeilijker om de uitgaven en inkomsten van de SPD in evenwicht te 

houden. We hebben het jaar 2020 nog positief kunnen afsluiten 

dankzij een extra bijdrage van een begunstiger. Omdat ook het 
Kerkbestuur in de rode cijfers terecht kwam werd wel duidelijk dat 

de komende jaren op een jaarlijkse bijdrage van het KB niet meer 

structureel gerekend kan worden en we steeds meer moeten 

terugvallen op onze begunstigers. Na intensief overleg met alle 
betrokkenen en onze pastoraal werker hebben we daarom moeten 

besluiten op deze verwachtingen te anticiperen door het aantal uren 

in het arbeidscontract terug te brengen van 18 naar 12 uur per week 

met ingang van 1 januari 2021. 
 

In het einde jaar bericht 2020 hebt u kunnen lezen dat de het bestuur 

van de SPD het document “Toekomstvisie” heeft aangeboden aan het 
Kerkbestuur. Tijdens een gezamenlijk overleg op 10 december heeft 

het Kerkbestuur zich achter deze visie geschaard.  

Beide notities zijn te vinden op de website van de parochie, tabblad 

SPD https://vrangendael.nl/spd.htm De aanbevelingen in deze visie 
moeten ertoe leiden dat zowel het KB als de SPD op de langere 

termijn in financieel opzicht in rustiger vaarwater komen. 
 

Inmiddels is er een regiegroep geformeerd die gesprekken voert met 

woningbouwcorporatie Zo Wonen om de kerk over te dragen en uit te 

breiden met een zorgcomplex. Uiteindelijk moet dit proces leiden tot 
een kleiner kerkgebouw met een financiële exploitatie die aanzienlijk 

gunstiger is. Naast het te verkrijgen draagvlak van alle parochianen 
 

vervolg op achterzijde  
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Halfjaar bericht pastoraal werker Elly Bus-Linssen 

  

Geloven thuis 

 

‘Geloven doe je in de kerk…’ Wie dat zegt heeft gelijk. De kerk 

is een plek waar je je geloof kunt beleven. Maar natuurlijk hoort 

geloven (of twijfelen of niet geloven) 

bij héél het leven, niet alleen bij de 

kerkdienst. En in het afgelopen jaar 

hebben de meeste mensen de kerk 

minder van binnen gezien door de 

beperking van het aantal bezoekers in 

de diensten en de realiteit van het virus. 

Hoe krijgt geloven vorm als je het 

kerkgebouw niet of minder vaak in kunt 

gaan? Hoe is dat bij u? 

 

Ontstaan er nieuwe of extra rituelen 

thuis, of zijn uiterlijke vormen en 

handelingen voor u, voor jou, niet 

belangrijk? Is geloven alleen iets binnen in je? Is er behoefte 

aan een vervanging voor de vieringen? Of hoeft dat niet? 

 

Als je - naast het lezen van teksten of gebeden - iets wil doen of 

ervaren met je zintuigen, horen, zien, ruiken, voelen, dan zijn er 

ook thuis heel veel manieren om met je geloof bezig te zijn, het 

te voeden of je te bezinnen op je leven. We doen dat altijd al 

een beetje, door iets tastbaars in huis aan te brengen, namelijk 

het ophangen van een kruisbeeld en een 

palmtakje erbij te steken. Een teken aan de 

wand… 

 

Misschien kan het voor u heel eenvoudig: 

veel mensen kijken naar vieringen op tv en 

steken daarbij een kaarsje aan of luisteren via internet naar een 



 

podcast rond een thema dat met levensbeschouwing van doen 

heeft. Muziek luisteren kan ook, liederen uit Taizé of gezangen 

van Huub Oosterhuis. Die kun je thuis ook meezingen. Of het 

juist stil maken en mediteren.  

 

Wie huisgenoten heeft kan op een eigen manier ook samen 

vieren. Je kunt een afbeelding neerzetten, een of meer 

voorwerpen rond een thema, en bidden – op welke manier dan 

ook. Heftige gebeurtenissen of juist gelukservaringen doen 

daarbij ook hun werk. Of iemand helpen.  

 

Anderen gaan wandelen in de 

natuur en ervaren daar iets van 

God. Gewoon een vogel in de tuin 

kan eveneens genoeg zijn. 

Geloven…  

Over een tijdje zullen we mogelijk 

weer als vanouds met de hele 

gemeenschap in de kerk kunnen 

vieren. Misschien al op het 

moment dat u dit leest. Ik hoop het.  

 

Maar wellicht blijft er ook iets 

hangen van de afgelopen periode. 

Iets dat positief doorwerkt in hoe 

we ons geloof beleven. Niet alleen 

in de kerk, maar ook thuis... 

 

Mocht u ervaringen willen delen, 

ik houd mij aanbevolen… 

 

Hopelijk tot ziens in de parochie! 

 

Elly Bus 
 



 

vervolg van voorblad  
 

en betrokken instanties houdt dit wel in dat we samen ons maximaal 

blijven inzetten om onze geloofsgemeenschap die we in een halve 

eeuw hebben opgebouwd en ons mooi kerkgebouw inhoudelijke en 
financieel blijven ondersteunen.  

Als bestuur van de SPD hebben we alle vertrouwen in het resultaat 

dat we samen gaan bereiken en ook in de betrokkenheid van onze 

begunstigers om onze pastoraal werker ook de komende jaren in ons 
midden te houden. Zodra het mogelijk is hopen we dat we ook weer 

fysiek met elkaar over onze plannen van gedachten kunnen wisselen. 
 

Het bestuur heeft afscheid genomen van het bestuurslid André 
Colaris. Wij danken hem voor de jarenlange inzet in ons bestuur. 
 

Jaarrekening 2020 
 

In onderstaand overzicht ziet u het financieel resultaat  

over het jaar 2020. 
 

 
 

Toelichting 

We hebben het jaar positief kunnen afsluiten omdat we een extra 

bijdrage hebben ontvangen van een begunstiger. Bovendien hebben 
we in 2020 nog een bijdrage ontvangen van het Kerkbestuur. Deze 

inkomsten zullen in 2021 lager worden. 

Mocht u aanvullende vragen of ideeën hebben naar aanleiding van 

bovenstaande teksten dan horen we dat graag van u. 
info@spdvrangendael.nl  


