
Antwoorden (voor vragen zie laatse pagina):

Fase 1: Wat zijn voor u criteria voor het behoud van een gebouw?
X Kosten zijn betaalbaar
X Aantal parochianen dat in het weekend naar de kerk kromt
X Aantal parochianen dat vrijwilliger is
X Goed onderhouden
X Energie technisch neutraal te maken/ goede isolatie

Fase 2: De Sint Vitusparochie heeft kent de volgende locaties van samenkomen: St.
Dominicus
1. Wat weet u nu van die locatie? – goed onderhouden, eigendom extra

verhuurmogelijkheden
2. Hoe beleven mensen die locatie. – voor vrijwillegers ook jongeren
3. Waarom is zij van waarde? – centraal / mediastructuur

lichten kerk, goed zicht altaar

Richting de toekomst.
a.  Kies de locatie waar u een voorkeur voor heeft en zet op een rij wat die locatie
toevoegt aan de hele parochie/ waarom die locatie belangrijk is voor de hele parochie. -
Dominicus
c. Met de uitkomst van deze vragen is de centrale vraag: Hoe maakt u uw locatie
toekomstbestendig. Wat is daarvoor nodig? ALLES mag. VRIJ denken. – Zorgen voor
betere verhuur - ook de kerk. Dit zijn inkomsten.

Categorie jonge ouders wil graag naar de Dominicus = de toekomst.
Dominicus licht aan de kant van de stad, waar geen andere kerk is van de parochie
(denk aan Stiens e.d.)

=====================

Fase 1: Wat zijn voor u criteria voor het behoud van een gebouw?
1)  Kosten zijn betaalbaar
2)  Goed onderhouden
3)  Aantal parochianen dat in het weekend naar de kerk komt
4)  Spirituele en catechese activiteiten van de parochianen op locatie
5)  Aantal parochianen dat vrijwilliger is
6)  Kerken staan goed verdeeld over de parochie
7) Multifunctioneel te gebruiken
9) Voldoende parkeergelegenheid dichtbij
10) Energie technisch neutraal te maken/ goede isolatie

=====================

Beleving:
Wergea, Bonifatius -  zeer positief
Dominucus – kil, minder beleving, koud in de winter
Bonifatius – beleving positief
- historische binding
- authentiek
- gotisch
- kosten gebouw laag
- redelijk parkeren

=====================

Fase 1: Wat zijn voor u criteria voor het behoud van een gebouw?



ñ belangrijk: betaalbaar – essentieel
ñ moet multifunctioneel te gebruiken zijn
ñ moet energietechnisch neutraal te maken zijn en functioneel te gebruiken zijn
ñ aantal bezoekers
ñ levende gemeenschap
ñ kerken open

Fase 2: De Sint Vitusparochie heeft kent de volgende locaties van samenkomen:
Dominicuskerk = te weinig toiletten!
Van waarde = sfeer
Betrouwbaarheid van de mensen

=====================

Verdienmodel:
- multiefunctioneel te gebruiken
- levendig
- met elkaar doen
- volle kerk is belangrijk
- gemeenschapszin
- moet betaalbaar blijven

=====================

ñ kosten betaalbaar
ñ multifunctioneel
ñ wat kost het om een gebouw te sluiten?
ñ mooi gebouw om te vieren in combinatie met gebouw om samen te komen
ñ onderhoud interieur dat nodig is
ñ warmtetechnische mogelijkheden
ñ gemengd gebruik met protestanten
ñ sacrale van het gebouw belangrijk
ñ aantal kerkgangers
ñ aantal vrijwilligers
ñ diverse, gevarieerde, verzorgde liturgie

=====================

Te vaak komt de Oldehove alleen naar voren en volgens mij te weinig de
Bonifatius-kerk in promotieartikelen in o.a. VVV-artikelen of in het ANWB-blad.
Het zijn de Oldehove en de Bonifatius!

=====================

Ik heb zitten denken hoe rand- en buitenkerkelijken te bereiken
Niemand loopt zomaar zo'n groot Dominicus-gebouw binnen
Het zou helpen om voor elke mis een bord buiten te plaatsen met 'wees welkom voor de
kerkdienst' (lijkt logisch maar is het voor buitenstaanders niet)
Daarnaast zou het helpen om op het (info)bordje van de kerk de website van de parochie te
vermelden met QR-code zodat men op kan zoeken wat het is
En er op te zetten wanneer de standaarddienst is, bijv. zaterdag 19 uur eucharistieviering

Goed dat jullie ook 'geloof op tafel' doen



Voorbereiding PV op 9 november 2022

Overzicht beoordelingscriteria kerkelijk gebouw door parochianen

Vanuit het bisdom is er de opdracht gegeven om het gebouwenbeleid in kaart te brenger in
relatie tot de draagkracht van de parochie. Daar willen we met u over in gesprek.
Fase 1: Wat zijn voor u criteria voor het behoud van een gebouw?

· Kosten zijn betaalbaar
· Aantal parochianen dat in het weekend naar de kerk komt
· Aantal parochianen dat vrijwilliger is
· Alle kerken zijn even belangrijk
· Spirituele en catechese activiteiten van de parochianen op locatie
· Levendig,...
· Monument en de bijbehorende kosten
· Goed onderhouden
· Kerken staan goed verdeeld over de parochie
· Voldoende parkeergelegenheid dichtbij
· Licht inval in de kerk
· Multifunctioneel te gebruiken
· Energie technisch neutraal te maken/ goede isolatie
· Enz.

Fase 2: De Sint Vitusparochie heeft kent de volgende locaties van samenkomen: St.
Bonifatius en St. Dominicus, beide in Leeuwarden; Maria ten Hemelopneming in Wytgaard/
Easterwierrum, St. Martinus in Wergea/Warten en de dag kapel St. Marcus Jirnsum.

Ga eens met elkaar in gesprek over deze locaties. De volgende vragen zijn een hulpmiddel
voor gesprek.
1. Wat weet u nu van die locatie?

2. Hoe beleven mensen die locatie.

3. Waarom is zij van waarde?

Richting de toekomst.
a. Kies de locatie waar u een voorkeur voor heeft en zet op een rij wat die locatie
toevoegt aan de hele parochie/ waarom die locatie belangrijk is voor de hele parochie.

b. Kies de locatie waarvan u denkt dat die het beste iets toevoegt aan de hele parochie.

c. Met de uitkomst van deze vragen is de centrale vraag: Hoe maakt u uw locatie
toekomstbestendig. Wat is daarvoor nodig? ALLES mag. VRIJ denken.
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