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1. Aantal parochianen parochie Heilig Kruis volgens Kaski*. 

 

2015        5.847 

2016        5.663 

2017        5.536 

2018        5.537 

2019 geen gegevens Kaski 

2020 geen gegevens Kaski 

2021 volgens cijfers van onze ledenadministraties  6.389  

2022 geen gegevens Kaski 

  

        Aantal  Aktie Kerkbalans 

          Par* Adressen 

O.L.V. van Lourdes        618  201 134 

H. Antonius van Padua     1.401  726 484 

Maria ten Hemelopneming     1.539  362 241 

H. Willibrordus      1.629  609 406 

H. Jozef       1.202  615 410  

 

*Kaski- cijfers en cijfers eigen Ledenadministratie verschillen altijd maar wij vinden dit verschil wel heel groot. 

Ons vermoeden is dat wellicht Locatie O.L.V. van Lourdes Mussel/ Kopstukken niet is meegeteld. 

*Par, parochianen. Formule is het aantal adressen x 1,5 parochianen = het totaalaantal parochianen die 

deelnemen aan Aktie Kerkbalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Catechese 

 

Bij parochianen leeft er een wens om tot verdieping en soms ook een andere beleving te 

komen van het geloof. Dit sluit aan bij een in het algemeen waargenomen tendens dat de rol 

van de kerk anders wordt. Niet meer een service-instituut maar een gemeenschap van 

leerlingen van Christus. Langzaam maar zeker zal er in de parochie toegewerkt moeten 

worden naar activiteiten die bij een gemeenschap van leerlingen hoort. Daarvoor is overdracht 

van kennis en spirituele vorming onontbeerlijk. Dit willen we op de volgende wijze 

bewerkstelligen. 

 

• Op 1 januari 2025 worden er in de sterke tijden minimaal 2 parochiële 

bezinningsbijeenkomsten plaats ter voorbereiding op Kerst of Pasen, toegankelijk voor 

alle parochianen en andere belangstellenden. 

 

• Op 1 januari 2025 wordt 1 keer per jaar de Katholieke Alphacursus in de parochie 

aangeboden. 

 

• We willen in goed overleg met de scholen kijken of en zo ja we in samenwerking met 

hen de schoolcatechese kunnen oppakken of verruimen. 

 

• De pastores willen onderzoeken, beginnende na coronatijd, of er animo is onder de 

ouders van Eerste Communicanten en Vormelingen om catechese te gaan volgen of 

middels geloofsgesprekken te komen tot geloofsverdieping. Dit kan de 

geloofsgemeenschappen op gelovige wijze versterken (kerkbezoek, participatie 

diverse activiteiten) en wellicht ook bestuurlijk (locatieraad, PB, vrijwilliger). 

 

Sacrament van het Doopsel 

 

De pastores gaat op huisbezoek voor het doopgesprek met de ouders.  

Daar wordt besproken wat het sacrament van het doopsel is. 

Daar wordt besproken waarom de ouders hun kindje willen laten dopen. 

Omdat het doopgesprek ook direct een huisbezoek is kan het ook een eerste 

kennismaking zijn tussen ouders en pastoor/ diaken. Zo komt ook altijd het werk van de 

ouders ter sprake. Dit kan een voordeel zijn in het ‘werven van vrijwilligers’  

maar is uiteraard een eventueel bijkomstigheid.  

De aard van het gesprek ligt toch echt op de doop en de relatie van de ouders  

met Geloof en Kerk (Locatie). 

Na het vaststellen van de doopdatum en de viering, individueel of  

tijdens de Eucharistie wordt er dan gedoopt. 

Na de doop gaat de werkgroep die zich bezighoudt met doop- ouders  

voor een tweede bezoek namens de Locatie. 

Hopelijk wordt hiermee de band tussen doop- ouders en Locatie bevorderd. 

 

De nieuwste trend m.b.t. het sacrament van het Doopsel is dat men als ouders de kinderen nu 

zelf laten kiezen om de Eerste Communie te gaan ontvangen en men daarna besluit om voor 

de viering van de Eerste Communie het kind te laten dopen. 

 



 

Sacrament van het Vormsel 

 

Vormselcatechese vindt in twee groepen gezamenlijk plaats, elke twee jaren. 

 

• Kopstukken, Zandberg en Stadskanaal samen. 

 

• Musselkanaal en Ter Apel samen. 

 

Op 1 januari 2025 duurt de voorbereiding op het Vormsel 1 jaar, en begint in september met 

het bijwonen van de Vormselviering. 

 

Vormselvieringen worden gevierd als volgt: 

 

Kopstukken, Zandberg en Stadskanaal samen. 

 

Musselkanaal en Ter Apel samen. 

 

Musselkanaal en Ter Apel gaan samen de Vormselcatechese volgen en zal er ook voor die 

vormelingen één Vormselviering zijn. 

Bisschop van den Hout heeft een brief en materiaal doen uitgaan waarin hij dit  

wenselijk vindt voor alle parochies in het bisdom Groningen Leeuwarden. 

 

Sacrament van het Huwelijk 

 

Huwelijksvoorbereiding neemt ongeveer 6 maanden in beslag. 

Eerste gesprek om de huwelijksformulieren in te vullen is bij de pastoor op de pastorie. 

Alle vervolggesprekken zijn bij het toekomstige echtpaar thuis. De gesprekken gaan over 

geloof, hoop en liefde en dit alles in het licht van het leven van de echtparen verbonden met 

de Schrift, de Kerk en de wereld. 

Ook wordt de liturgie van het Huwelijk besproken en vormgegeven om van hieruit de aard 

van het Huwelijk te benoemen. 

 

Sacrament van Boete en Verzoening en Ziekenzalving. 

 

a. Ziekenzalving 

 

Er is één keer per jaar een parochieviering waarin alle aanwezigen die dat wensen het 

sacrament van de Ziekenzalving kunnen ontvangen. 

 

In de verzorgingstehuizen vindt een dergelijke viering ook eens per jaar plaats. 

 

Naast deze vieringen met algehele ziekenzalving blijft de individuele Ziekenzalving bestaan 

en van kracht. Dit wordt door de pastoor en diaken telkens onder de aandacht gebracht omdat 

dit in het verleden niet meer als zodanig werd ‘aangemoedigd’ vanwege de vieringen met 

algehele ziekenzalving. 

 

Beleid is dus dit meer en meer onder de aandacht te blijven brengen. 

 

 



 

b. Boete en Verzoening 

 

Tijdens m.n. de Boetevieringen ter voorbereiding van Kerstmis en Pasen vindt er in die 

vieringen altijd een bijzondere Boeteritus plaats. 

Deze is geenszins vervanging voor het sacrament van Boete en Verzoening! Zij geldt alleen 

als voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament en als voorbereiding op de heilige 

Dagen/ Tijd. 

 

Er is altijd de mogelijkheid het sacrament te ontvangen door een afspraak met de pastoor te 

maken. 

 

Binnen het sacrament van de Ziekenzalving is het sacrament van Boete en Verzoening 

opgenomen en kan men voorafgaande aan het ontvangen van de Ziekenzalving het  

sacrament van Boete en Verzoening ontvangen. Aan het begin van de Ziekenzalving is er  

dan eerst de Absolutie (kwijtschelding- vergeving van zonden). 

 

Binnen de Eerste Communiecatechese en de Vormselcatechese is een vorm van Boete en 

Verzoening opgenomen tijdens de laatste bijeenkomt.  

 

Het aantal Doopsels zijn gedaald en dat is zeer verontrustend. 

Dit heeft wederom gevolgen voor het komende aantal kinderen dat de Eerste Communie gaat 

doen én het sacrament van het Vormsel. 

Deze trend is al ingezet en te zien in het sacrament van het Vormsel: het aantal jongeren die 

dit sacrament hebben ontvangen is ruim gehalveerd in vijf jaar tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sacramenten in aantallen 

 

Sacrament van het Doopsel 

Sacrament van de eucharistie- Eerste Communie 

Sacrament van het Vormsel 

Sacrament van het Huwelijk 

Sacrament van Boete en Verzoening en Ziekenzalving 

  a. Ziekenzalving 

  b. Boete en Verzoening 

 

 

Sacrament van het Doopsel 

 

Totaal 2015       19 

Totaal 2016       19 

Totaal 2017       12 

Totaal 2018       13 

Totaal 2019       7 

Totaal 2020       9 

Totaal 2021       3 

Totaal 2022       8 

 

In totaal zijn er in acht jaren 90 mensen gedoopt, kinderen en volwassenen. 

Zo zijn er 13 volwassenen door Doop, Vormsel en Eerste Communie  

toegetreden tot de RK Kerk. 

 

Sacrament van de eucharistie- Eerste Communie 

 

2015        9 

2016        30  

2017        25 

2018        9 

2019        25 

2020- 2021       0 Is verplaatst naar 2022 

         wegens coronavirus 

2022        25 

 

In zes jaren hebben 123 mensen, kinderen en volwassenen, hun Eerste Communie gedaan. 

 

Sacrament van het Vormsel 

 

Totaal 2015       24 

Totaal 2016       24 

Totaal 2017       16 

Totaal 2018       15 

Totaal 2019       23 

Totaal 2020        

Totaal 2021       11 

Totaal 2022       



 

In vijf jaren hebben NN mensen, jongeren en volwassenen het sacrament van het Vormsel 

ontvangen. 

 

 

Sacrament van het Huwelijk 

 

Totaal 2015       geen 

Totaal 2016       2 

Totaal 2017       2 

Totaal 2018       2 

Totaal 2019       3 

Totaal 2020       1 

Totaal 2021       2 

Totaal 2022       2 

 

In zeven jaren hebben 14 echtparen elkaar het sacrament van het Huwelijk gegeven. 

 

Sacrament van de Ziekenzalving 

 

2015         zijn er geen ziekenzalvingen  

        bijgehouden. 

2016        33 en 1 Ziekenzegen 

2017        28 en 3 Ziekenzegen 

2018        24 en 1 Ziekenzegen 

2019        14 

2020        23 en 2 Ziekenzegen 

2021        13 en 5 Ziekenzegen 

2022        11 en 2 Ziekenzegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Uitvaarten 

 

In geval van overlijden zijn er de volgende uitvaartvieringen mogelijk: 

 

• Viering in de kerk en aansluitend de begrafenis of crematorium. 

• Geen viering maar een korte plechtigheid in het crematorium. 

• Geen bericht aan de kerk (Locatie), geen viering of korte plechtigheid, 

 alleen begrafenis op het kerkhof of bijeenkomt in het crematorium. 

 

Het aantal traditionele uitvaarten neemt af. Ongeveer de helft van de uitvaarten zijn 

traditioneel. Het aantal uitvaarten met een korte plechtigheid in het crematorium waarbij 

pastoor- diaken/pastor aanwezig is zijn ook ongeveer de helft. 

Het kleinste aantal uitvaarten waarin de kerk (Locatie) geen betrokkenheid heeft groeit! 

 

Onder menig oudere parochiaan wordt het volgende gesignaleerd: 

‘Mijn kinderen geloven wel maar hebben niets meer met de kerk, alleen met Kerstmis en 

Pasen komen ze er nog. Als ik dood ben wil ik geen viering, geen begrafenis maar een korte 

plechtigheid in het crematorium. Ik wil geen urnengraf en ook niet in de urnenmuur want wie 

verzorgd dat straks. Mijn kinderen doen het niet en/ of wonen over ver’. 

 

Bovenstaande heeft invloed op het aantal uitvaarten en de wijze waarop uitvaarten worden 

gevierd binnen onze parochie. 

 

Uitvaarten in getallen 

 

2015  57 crematie  31 begrafenis 26 

2016  66 crematie 31 begrafenis 35 

2017  50 crematie 26 begrafenis 24 

2018  52 crematie 23 begrafenis 29 

2019  33 crematie 16 begrafenis 17 

2020  42 crematie 20 begrafenis 22 

2021  61 crematie 26 begrafenis 35 

2022   crematie 16 Begrafenis 16   

 

In acht jaren hebben er NN uitvaarten plaatsgevonden waarvan 

NN  kerkelijke uitvaarten in de kerk en NN gevierde plechtigheden in het crematorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Liturgie 

 

Binnen het werkveld liturgie gaan we de volgende stappen zetten. 

 

1  Per 1 september vieren we vier vieringen alleen op de zondag, 2 eucharistievieringen 

    en 2 Woord en Communievieringen. De zaterdagavondvieringen zijn komen te vervallen..  

2. Op 1 januari 2025 zullen alle Eerste Communicanten één gezamenlijke viering vieren  

     in één van de drie/vier kerken. 

3. Op 1 januari 2025 verwachten wij dat er voor de Vormelingen ook  

    één gezamenlijke viering wordt gevierd in één van de drie/vier kerken. 

4. Op 1 januari 2025 zal het vijfjarenplan veranderd zijn in een drie/ vierjarenplan  

    (verdeling vieringen Kerstmis, Pasen, Hoogfeesten e.d.) met het oog op te  

    verwachten kerksluitingen. 

 

In 2016 zijn we begonnen met tellijsten voor weekvieringen en weekendvieringen. 

Er worden gemiddelden gehanteerd aangezien sommige tellijsten onvolledig werden 

bijgehouden. 

Het is om bovenstaande reden dat we in de weergave van de cijfers geen absolute cijfers per 

locatie kunnen weergeven. 

 

We stellen vast dat men gehecht is om te vieren binnen de eigen geloofsgemeenschap 

(locatie). Liefst kerkt men op zondagmorgen. 

 

Toch nemen we ook waar dat men m.n. tijdens hoogtijdagen elkaars kerken en 

geloofsgemeenschappen bezoek tijdens de diverse vieringen. 

Dit is een weg van de geleidelijkheid en net als alles heeft dit tijd nodig. 

 

Weekviering:  

Dinsdagvond,   9.00- 9.30 uur te Musselkanaal, 

Woensdagvond, 9.00- 9.30 uur te Zandberg, 

Donderdagmorgen, 9.00- 9.30 uur te Ter Apel, 

Vrijdagochtend, 9.00- 9.30 uur te Stadskanaal. 

 

Weekvieringen blijven gehandhaafd zoals boven weer gegeven. 

 

Weekendvieringen: 

Vanaf 1 september 2022 vieren we vier weekendviering op de zondagmorgen. 

9.30 uur tot 10.30 uur en 11.00 uur tot 12.00 uur 

 

Hoogfeesten, feesten e.d.: 

Er is afgesproken m.b.t. Hoogfeesten, feesten e.d. een vijfjarige cyclus aan te houden zodat 

elke Locatie eens in de vijf jaren het desbetreffende Hoogfeest, feest e.d. kan verzorgen 

(Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart e.d.). In de toekomst zal dit een drie/ vier jarencyclus 

worden gezien het te ontwikkelen gebouwenbeleid en (eventuele) sluiting van kerkgebouwen. 

 

 



 

De vieringen van Pasen vieren we volgens de regels van de Nederlandse Bisschoppen.  

Dit houd in dat de Paaswake bezocht kan worden door alle parochianen uit de gehele parochie 

in één locatie/ kerkgebouw.  

 

De vieringen van Kerstmis volgens de genoemde cyclus. Alle locaties worden bediend tijdens 

het Hoogfeest van Kerstmis.  

 

Patroonsfeesten: 

Worden elk jaar waar mogelijk op de dag zelf gevierd. 

 

Patroonsfeesten zijn parochievieringen. Wanneer er een patroonsfeest wordt gevierd zijn de 

andere kerken dicht. 

 

Gezinsvieringen 

Er is een opleving te constateren m.b.t. de gezinsvieringen en deze worden redelijk tot goed 

bezocht. Kinderkoren hebben we in de gehele parochie maar twee, te weten in Ter Apel en 

Musselkanaal. 

 

Liturgisch Beraad: 

 

Rond de maand september wordt het Liturgisch Rooster gemaakt voor het jaar daaropvolgend. 

Pastores stellen het Lit. Rooster vast na het Lit. Beraad. 

Twee keer per jaar komt het Lit. Beraad bijeen. 

Lit. Rooster is vooralsnog gebaseerd op: 1. Pastoor en 2. Diaken en 3. Parochievoorgangers. 

 

We willen parochianen aanmoedigen te gaan ‘reizen’ tussen de Locaties/ kerken zeker 

wanneer er in de ‘eigen’ kerk in dat weekend geen viering is. 

We proberen dit ook te bewerkstelligen daar waar het Hoogfeesten, feesten, Patroonsfeesten 

e.d. betreft. Een grotere liturgische deelname wordt in de toekomst gevraagd van onze 

parochianen, dus meer Locatie overstijgend vieren. 

 

Misdienaars: 

 

We constateren wel dat op de locaties Stadskanaal en Musselkanaal er geen misdienaars meer 

zijn, enkel nog twee acolieten per locatie. 

Te Zandberg hebben zich zes vaders met zonen gemeld die bij toerbeurt acoliet en misdienaar 

zijn. 

De locaties Kopstukken en Ter Apel zijn nog steeds bedeeld met een behoorlijk aantal 

misdienaars en acolieten. 

Het werven van nieuwe misdienaars voortkomend vanuit de eerste communiecatechese is 

zeker niet eenvoudig. Vaak willen de kinderen wel maar de ouders denken dan elke zondag in 

de kerk te moeten zijn, terwijl dit echt niet zo is. 

Ook hebben kinderen, meer dan ooit tevoren, zelf volle agenda’s met sport, spel en hobby’s 

die ze in de weekenden uitoefenen. 

 

 

 

 

 



 

Koren, organisten en dirigenten: 

 

Er is een heel aardige uitwisseling van de diverse koren. Nog steeds niet structureel maar 

wederom, geleidelijkheid en tijd. 

Elk koor heeft een goede dirigent(e) en organist(e) en de kwaliteit is zondermeer goed te 

noemen ook al zijn sommige koorleden op leeftijd. 

 

Kosters: 

 

Het aantal kosters per locatie is prima behalve voor de locatie Musselkanaal waar twee 

kosters voor de weekenden en één koster voor de weekvieringen zijn. 

Gelukkig zien we in de locaties ook dat mensen zich spontaan aanmelden om koster te 

worden, waaronder de locatie Ter Apel eruit springt met 5 nieuwe kosters. 

 

 

6. Diaconie 

 

Projecten: 

 

Goede Grond te Stadskanaal. I.s.m. de school is daar een mooi ‘groen en groei’- project 

ontstaan. Naast een bindend element binnen de Locatie vindt die binding ook plaats tussen 

Locatie en school. 

De locatie Kopstukken gaat dit project beginnen met de St. Jozefschool. 

Eten wat de pot schaft te ter Apel, een doorlopend project i.s.m. de RSG consumptieve 

technieken. Mensen kunnen zich inschrijven voor een warme maaltijd die gezamenlijk 

genuttigd wordt in het parochiehuis van Ter Apel. 

Het mooie van dit project is het feit dat de studenten van de RSG-scholengemeenschap 

‘consumptieve technieken’ te Ter Apel, het koken en uitserveren van de maaltijden verzorgd. 

Mooie interactie tussen jong en oud! 

Gast aan tafel te Musselkanaal. Is een soortgelijk project als Ter Apel heeft met dien 

verstande dat mensen hier ook alleen hun drankje betalen en voor het eten een vrije gift 

geven.  

Maria in de boomgaard, is inmiddels gerealiseerd. Er is een Mariabeeld geplaatst in de 

boomgaard gelegen naast het RK kerkhof en de tuin van Goede Grond te Stadskanaal. 

Zij is op 17 oktober 2021 ingezegend door onze bisschop. 

 

 

7. P.C.I. 

 

Zij zijn geheel zelfstandig in de uitvoering van de Diaconie en ontvangen hun benoeming van 

de bisschop. M.b.t. de financiën hebben zij een eigen penningmeester en leggen zij alleen 

tegenover de bisschop verantwoording af, dus niet tegenover parochiebestuur. 

Zij vertrouwen op de pastores dat die een signalerend aandeel hebben binnen de P.C.I. Dat 

geldt ook voor de diverse diaconale werkgroepen die we hebben binnen de Locaties/ parochie. 

P.C.I. heeft de Locaties en diaconale werkgroepen gevraagd zoveel mogelijk een beroep op 

hen te doen waar het de medemens in ‘nood’ betreft. Dit kunnen parochianen zijn maar ook 

de anders, of niet gelovige medemens. 

Diaken Hof verzorgd de communicatie en samenwerking met de P.C.I.  

 



We constateren dat toegang tot het AZC te Ter Apel en Musselkanaal wel versoepeld is maar 

het is nog steeds moeilijk voor de pastores om toegang te verkrijgen wanneer men binnen het 

AZC (bewoners) een beroep op ons doet. Wel is er een zeker contact met dhr. Chris Baakman 

die met de zending van de bisschop werkzaam is in de PI Ter Apel. 

 

8. Kerkbezoek. 

 

In 2016 zijn we begonnen met het tellen van het aantal parochianen in de kerk tijdens de 

vieringen. 

 

Voor het coronatijdperk was het kerkbezoek in onze parochie 6,8%,  

nu is deze gedaald tot 4,4%. 

 

Door aanpassingen in het liturgisch rooster hopen we het kerkbezoek te verhogen zoals 

aangegeven onder Liturgie. 

 

Tijdens de vieringen van het Hoogfeest van Kerstmis voor het coronatijdperk was het 

kerkbezoek in onze parochie 26%. 

Hetzelfde geldt voor de vieringen van het Hoogfeest van Pasen, voor het coronatijdperk was 

het kerkbezoek 22%. 

 

Een veel gehoorde opmerking vanuit de parochianen is dan ook: ‘Wie komen er terug na 

corona?’ 

 

9. Kerkopbouw. 

 

Aangezien er in de komende jaren ingrijpende besluiten genomen moeten worden aangaande 

het sluiten van één of meerdere locaties is een goede opbouw essentieel. Ook zal de fusie die 

5 jaar geleden zijn voltooiing vond verder moeten landen in de parochie. Zodat ook van 

onderop parochianen meer binding krijgen met andere locaties. 

Daarbij is het functioneren van de in 2020 opgerichte commissie Kerkopbouw heel belangrijk. 

Enerzijds kan deze commissie projecten organiseren om onderlinge verbondenheid te 

stimuleren. Anderzijds kan de commissie ook input leveren aan het pastoresteam aangaande 

voorwaarden om tot eventuele sluiting van een locatie te komen. 

 

Op 1 januari 2025 organiseert de commissie Kerkopbouw 2 parochiële vieringen waarin 

parochianen van de verschillende locaties hun medewerking verlenen. 1 daarvan is het 

jaarlijkse patroonsfeest van de Kruisverheffing. 

 

Op 1 januari 2025 organiseert de commissie Kerkopbouw jaarlijks een bedevaart. Het ene jaar 

en dag-bedevaart, het andere jaar een langere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Jongerenwerk 

 

Voor jongeren is er op dit moment niets anders in de parochie dan de voorbereiding op de 

sacramenten. Aangezien veel jongeren vanuit huis en vanuit de basisschool veel minder van 

het Katholieke leven meekrijgen dan voorheen, ligt het beginniveau van jongeren die hun 

Vormsel gaan doen beduidend lager dan voorheen. Daardoor komt er een grotere druk te 

liggen op de vormselcatechese.  

Daarnaast zal de voorbereiding op de sacramenten ingebed moeten worden in een breder 

jeugdbeleid waarbij ook gekeken wordt naar activiteiten op diocesaan niveau.   

 

Per 1 januari 2025 vinden er per jaar 6 jongerenactiviteiten plaats voor jongeren (12-17) uit 

alle locaties. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Bestuur 

 

Parochiebestuur: 

 

1. Op 1 januari 2025 zal het parochiebestuur bestaan uit 10 leden met elk één of twee portefeuilles. 

2. Op 1 januari 2025 zal de Ledenadministratie centraal georganiseerd zijn. 

3. Op 1 januari 2025 zal er één centraal parochiebureau zijn gevestigd in de pastorie,  

    Kerklaan 25 te Zandberg. 

4. Elk jaar levert het pastoresteam/ PB een jaaroverzicht aan de bisschop (bisdomstaf)  

    m.b.t. tot het gelovig en sacramenteel leven binnen de parochie.  

    Dit zal de communicatie en een eventueel proces om te komen tot kerksluiting(en) en  

    andere eventuele zware beslissingen vergemakkelijken. Een goede onderlinge  

    verstandhouding en communicatie PB- Bisdom is van groot belang. 

 

Locatieraden: 

 

1. Op 1 januari 2025 zullen de meeste Locatieraden bestaan uit voorzitter, secretaris en budgethouder. 

    Zij zullen de oren en ogen zijn binnen de geloofsgemeenschap. 

    Dit houd wel in dat de invulling van hun taken anders zullen zijn dan voorheen en ook  

    vooral  communicatief van aard zijn en dan met het pastoresteam en de diverse commissies. 

 

Commissies: 

 

1. Op 1 januari 2025 zullen de werkzaamheden verricht door de Locatieraden overgenomen zijn   

    door de overkoepelende commissies. Zij zullen goed met elkaar moeten gaan communiceren  

    in het bijzonder met de voorzitters, secretarissen en budgethouders van de  

    geloofsgemeenschappen én de pastores.  

    Voordrachten voor besluitvorming gaan richting Parochiebestuur en worden en daar  

    vindt de besluitvorming plaats. 

 

 Liturgisch Beraad 

 Financiële commissie 

 Gebouwencommissie 

 Commissie Kerkopbouw 

 Begraafplaatscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Financiën 

 

Er is een goede samenwerking tussen penningmeester en budgethouders. 

Penningmeester en budgethouders richten zich naar ‘Normatief begroten’ zoals is aangegeven 

door het bisdom 2021. 

 

Vanaf 1 januari 2022 is de Parochie Heilig Kruis samenwerking aangaan met de KKA 

Administratie & Advies te Drachten. Zij zullen de parochie bijstaan op het gebied van de 

financiën. 

Zij staan de penningmeester en budgethouders bij in het maken en controleren van de 

begroting en jaarrekening. Penningmeester en budgethouders kunnen dan een beroep doen op 

de expertise van KKA m.b.t. Exact Online e.d. 

Mocht het in de toekomst zo zijn dat het vinden van een penningmeester en/of budgethouders 

moeilijk zo niet onmogelijk blijkt te zijn dan kan in goed overleg KKA werkzaamheden per 

geloofsgemeenschap (locatie) op zich nemen. 

Het Parochiebestuur heeft in goed overleg met de penningmeester en de budgethouders de 

taken en werkzaamheden duidelijk definiëren en vaststellen voor de toekomst en deze 

communiceren met KKA. 

Door in zee te gaan met KKA en de goede onderlinge samenwerking (penningmeester en 

budgethouders) zullen de financiën en het beheer daarvan voor de toekomst verzekerd zijn. 

We doen dit omdat in de toekomst het vinden van bekwame financiële mensen zoals we nu 

wél hebben moeilijk zal gaan worden. 

 

KKA is een administratie en adviesbureau dat de financiën begeleid van Protestantse 

Gemeenten en RK Parochies. Zij hebben geen winstoogmerk. Het Parochiebestuur is leidend 

in hetgeen wij op financieel gebied van hen gaan vragen voor ons te doen met de 

mogelijkheid te allen tijde die taken te verruimen of in te perken.  

 

13. Gebouwen 

 

M.b.t. de gebouwen hebben alle Locaties een goede MOP voorhanden. 

John Geres die zitting heeft in het PB met Gebouwen als portefeuille heeft een goed overzicht 

over hetgeen er gebeurt binnen de parochie m.b.t. onderhoud kerken en pastorieën. 

Voor de MOP/ jaarlijks groot onderhoud van onze gebouwen hanteert het Parochiebestuur de 

bevindingen van Stichting Oud Groninger Kerken aangeleverd door dhr. van Santen. 

De St. Josephkerk te Zandberg is Rijksmonument. 

 

Ons beleid is om geld te genereren uit stenen. Onze pastorieën dienen niet leeg te staan maar 

verhuurd te worden. 

 

Pastorieën. 

 

De pastorie van Kopstukken is verhuurd. 

 

De pastorie van Stadskanaal is bewoond door diaken S. Hof en zijn vrouw Jolanda. 

 

 

 

De pastorie van Ter Apel is helemaal up tot date en staat te huur via Makelarij Kral- Westen 

te Ter Apel 



 

De pastorie van Zandberg is sinds juli 2019 ambtswoning geworden. 

Men heeft de pastorie geïsoleerd, voorzien van dubbelglas, nieuwe goten en her en der nieuwe 

leien op het dak. Tevens hebben alle noodzakelijke schilderweken plaatsgevonden aan kerk en 

pastorie. 

 

De pastorie van Musselkanaal is sinds augustus 2019 verhuurd voor onbepaalde tijd aan een 

jonge gezin die teven eigenaar- uitbater zijn van horecagelegenheid De Schaapsberg te 

Zandberg. 

 

Kerken. 

 

Alle kerkenzijn goed onderhouden. Voor de kerken van Stadskanaal, Musselkanaal,  

Kopstukken en Ter Apel geldt dat er dit jaar 2022- 2023 geen grote werkzaamheden gepland 

staan. 

Voor alle vier geldt dat er verfwerk en voegwerk te verrichtten valt. 

Rond de kerk van Ter Apel is een nieuw hek geplaatst. 

 

De kerk van de locatie St. Joseph te Zandberg is in 2021 grondig aan gepakt door  

schilderwerk rondom en de pastorie te verrichten. Spouwmuurisolatie aan te brengen in de 

muren van kerk en pastorie. 

Aangezien deze kerk Rijksmonument is worden de kosten gedeeltelijk betaald door 

monumentenzorg. 

Bovenstaande werkzaamheden zijn inmiddels verricht. 

 

Aangezien het onderhoud via de MOP op alle locaties goed in beeld is en wordt  uitgevoerd is 

er nergens sprake van achterstallig onderhoud voor wat betreft kerken en  pastorieën. 

 

Luciahuis Ter Apel. 

 

We gaan de komende twee jaren een plan ontwikkelen voor de herbestemming van het 

Luciahuis te Ter Apel. Tot eind 2022 genieten we nog huur daarna loopt het contract af. 

Het Luciahuis staat momenteel leeg en we gaan zeer binnenkort spreken met 

Monumentenzorg, Stichting Oud Groninger Kerken, afvaardiging locatieraad H. Willibrordus 

en drie leden van de Bouwcommissie en drie leden van het Parochiebestuur waaronder de 

pastoor. 

Uitgewerkte plannen zullen tijdig worden voorgelegd aan het bisdom! 

 

Mariakapellen 

 

In de locatie St. Joseph is sinds twee jaren een Mariakapel gerealiseerd in het voormalige 

koetshuis gelegen voor het RK kerkhof aldaar. 

 

In de locatie Antonius van Padua is in 2022 een overkapping gerealiseerd over de bestaande 

Mariagrot gelegen op het RK kerkhof aldaar. 

 

In de Locatie H. Willibrordus wordt in 2023 een Mariakapel gerealiseerd in het voormalige 

lijkhuisje gelegen op het RK kerkhof aldaar. 



Binnen de locatie H. Willibrordus te Ter Apel is op 21 november 2021 een wegkapel 

ingezegend met kruis en corpus. Daarmee is de oude bouwvallige kapel geheel vervangen 

door een nieuwe kapel en nieuw kruis met Corpus. 

 

In de locatie Maria ten Hemelopneming is een Mariabeeld geplaats binnen een gemetselde 

boog geplaats binnen een boomgaard grenzend aan het RK kerkhof en de tuin van ‘Goede 

Grond’. 

 

In de locatie O.L.V. van Lourdes wil men 2023 een kapelletje oprichten in de buitenlucht op 

het RK Kerkhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


