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‘Alle kaarten opnieuw schudden’ Hoe  
‘herbestem’ je eigenlijk de vrijwilligers?

achtergrond

DOOR  LUUK VAN DEN EINDEN

Bij een herbestemming staat de vraag centraal wat je met de gebouwen doet. Misschien nog wel belangrijker is echter de vraag: 
wat doen we met de vrijwilligers? In Venray hebben ze daar de nodige ervaring mee, wat voor waardevolle lessen zorgt.

Vrijwilligers in het Limburgse Ubachsberg (niet de parochie uit dit artikel) helpen mee met opruimen na de jaarlijkse processie in het dorp, 
begin juli dit jaar. Ook kinderen helpen een handje mee. | Foto: ANP/Hollandse Hoogte - Sabine Joosten

Ze houden de kerk schoon, assisteren bij de Mis 
en luisteren die op met muziek: er is geen parochie- 
gemeenschap in Nederland die niet op een kurk van 
toegewijde vrijwilligers drijft. Volgens onderzoeks-
centrum Kaski van de Radboud Universiteit  
Nijmegen, zijn er ongeveer 150.000 vrijwilligers actief 
binnen de katholieke Kerk in ons land. Tijdens een 
parochiefusie of kerksluiting zou dan ook minstens 
net zo veel aandacht moeten uitgaan naar de ‘herbe-
stemming’ van de vrijwilligers, als naar de toekomst 
van de gebouwen: dat hebben ze in ieder geval in 
Venray helder voor ogen. Daar gingen in 1994 de  
Zonneliedkerk en vier jaar later de Vredeskerk op 
in de Paterskerk.
Destijds was Nico van den Oever als vijftienjarige 
misdienaar vrijwilliger in de Vredeskerk. Hij herinnert 
zich dat de overstap met name voor de jonge vrij- 
willigers gladjes verliep, dankzij de persoonlijke aan-
dacht en zachte aansturing van toenmalig pastoor 
Alexander de Graaf Woutering. “Ons misdienaars 
werd lang voor de herbestemming al eens gevraagd 
om eens in de Paterskerk te helpen bij de Mis. Daar-
door was de stap voor veel jongeren klein.” Het was 
een proces van lange adem: “Een keer laten proeven, 
het contact warm houden. Zo is het soepel verlopen, 
door eerst veel uit te wisselen zodat iedereen elkaar 
leerde kennen.” Voor de oudere vrijwilligers was de 

overgang wat moeilijker, omdat zij meer weerstand 
hadden tegen de sluiting van hun kerk. Toch zijn ook 
zij goed terechtgekomen. Daarover kan Margo Peeters,  
lid van het koor Chrisko, meepraten. “De overstap 
verliep vloeiend. Wij konden gewoon doorgaan, we 
werden meteen opgenomen. Uiteindelijk voelt het 
niet veel anders.” Wat volgens haar daaraan bijdroeg, 
was dat ze met een grote groep overstapte.
Vrijwilligers begeleiden bij een overstap is een kwestie 
van communiceren, zegt deken Ed Smeets. “Je moet 
erover spreken en elke keer uitleggen wat de bedoe-
ling is”, zegt hij. “Je moet de mensen serieus nemen 
en hen wijzen op de meerwaarde die een bundeling 
van de krachten biedt.”

ACTIEF BETREKKEN
Een soepele overgang van de oude naar de nieuwe 
situatie is essentieel om vrijwilligers bij de kerk 
betrokken te houden. Volgens Van den Oever, tegen-
woordig kerkmeester in de federatie Leunen, Veulen, 
Heide, Merselo, Vredepeel en Ysselsteyn, loop je bij 
een overstap die negatief wordt ervaren het risico vrij-
willigers te verliezen. “Een overgang naar een nieuwe 
situatie is voor de meeste vrijwilligers niet de hoofd-
reden om hun taken neer te leggen, maar wel een 
katalysator”, legt hij uit. “Mensen die toch al twijfelen, 
kiezen zo’n moment vaak om ermee te stoppen.  

Dat moet je zien te voorkomen.”
Smeets geeft zijn collega’s het advies om de her- 
bestemming vooral samen met de vrijwilligers rond te 
maken. “Je moet mensen meenemen in het proces. Bij 
het samenvoegen van Limburgse parochies tot  
federaties, zie ik de grootste successen waar priesters 
actief mensen betrekken en enthousiasmeren.”

DEMOCRATISCH PROCES
De ervaringen uit Venray blijken waardevol voor  
parochies elders in het dekenaat. De afgelopen jaren 
zijn heel wat parochies samengegaan in federaties en 
is de noodzaak tot samenwerking door vrijwilligers 
toegenomen. “Net al met elke andere fusie werkt 
het niet als iemand zijn wil doordrijft”, weet Toon 
van Hoof, voormalig kerkmeester van Vredepeel. “Je 
moet openstaan voor ieders mening, maar het is ook 
belangrijk dat iemand soms de leiding neemt, anders 
gaat het alle kanten op. Het moet een democratisch 
proces zijn waarin de pastoor of kapelaan een 
leidende rol heeft.”
“Je moet het niet zien als: we hebben twee kerken, een 
gaat dicht en de vrijwilligers ervan mogen zich aan-
sluiten bij de andere”, legt Smeets uit. “In plaats daar-
van moet je van twee groepen vrijwilligers een nieuwe 
groep maken. Alle kaarten moeten opnieuw geschud 
worden; ook de kerk die open blijft, moet wat doen 
aan de organisatiestructuur.”

'Je moet de vrijwilligers 
serieus nemen'
Eén nieuwe kerk vormen uit de krachten van de oude 
kerken, noemt Smeets dat. Daarbij moet een “nieuwe 
cultuur ontstaan met respect voor waar iedereen van-
daan komt, voor de eigenheden en met kansen dat er 
iets nieuws kan ontstaan”.
Die eigenheden kunnen gerespecteerd worden door 
rekening te houden met de ideeën van nieuwe vrij-
willigers, aldus Van Hoof, maar het kan ook letterlijk: 
“Bijvoorbeeld door ook liturgische voorwerpen te 
gebruiken die overstappende vrijwilligers uit hun 
oude kerk meenemen.”
Uiteindelijk vormen niet eigenheden of een gemeen-
schappelijke cultuur, maar overeenstemming over 
waar je voor staat de basis voor een succesvolle herbe-
stemming van vrijwilligers, denkt Smeets. “Voor  
parochies is dat: een gemeenschap rond Christus 
vormen. Daar moet je op inspelen: sommige dingen 
kan je dan overnemen, andere hebben hun tijd gehad. 
Maar alle neuzen moeten dezelfde kant op.” b

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking  
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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