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De visie van het bestuur
In dit Gebouwenplan wil het bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus antwoord geven op de vraag
welke kerkgebouwen wij in de komende 5 à 10 jaar nodig hebben en kunnen betalen om een vitale, inspirerende en
diaconale Rooms Katholieke presentie in Amsterdam Oost, Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht en Diemen vorm te
geven. Bij de beantwoording van deze vraag hebben wij ons laten inspireren door de bisschoppelijke notitie “Kerk in een
verander(en)de samenleving” en de daarin verwoorde vitaliteitskenmerken en bijbehorende vitaliteitsscan.
Wij zijn tot de volgende keuzes gekomen:
Locatie de Graankorrel (Amsterdam Zuidoost)
Hier is de keuze reeds bekend. Eind 2019 zal de katholieke gemeenschap de Nieuwe Stad verlaten en samengaan met de
katholieke gemeenschap van de Drie Stromen. Dit proces van samengaan is in volle gang en verloopt goed.
Doordat de Drie Stromen veel huurders heeft, hoeft de katholieke gemeenschap zelf geen huur op te brengen. De
financiële positie zal na het samengaan gezond zijn.
Keuze: behoud van de Drie Stromen; verlaten van de Nieuwe Stad
Locatie Sint Petrus’ Banden (Diemen)
Deze Rooms Katholieke gemeenschap is sterk geworteld in de dorpsgemeenschap van Diemen. Het is een vitale
gemeenschap, die door de vele nieuwbouw in de gemeente geen terugloop kent in het kerkbezoek. De financiële positie
is goed, o.a. door de hoge opbrengst van Kerkbalans.
Keuze: behoud Sint Petrus’ Banden
Locatie HH. Martelaren van Gorcum (Amsterdam Watergraafsmeer)
Dit monumentale kerkgebouw vormt een duidelijke Rooms Katholieke presentie in Amsterdam Watergraafsmeer /
Oost. De staat van onderhoud is goed, mede door de subsidie die deze kerk als rijksmonument krijgt. De financiële
positie is goed o.a. door de hoge opbrengsten uit verhuur.
Keuze: behoud van de HH. Martelaren van Gorcum
Locatie H. Urbanus (Duivendrecht)
Deze locatie heeft een duidelijk eigen profiel en ligt qua openbaar vervoer op een kruispunt van verbindingen. In het
woongedeelte van de pastorie is de communiteit van de Paters SVD gevestigd. Door de centrale ligging in het
samenwerkingsverband is dit voor de Paters een prima uitvalbasis voor de ondersteuning van onze locaties. De kerk
trekt bezoekers uit het dorp, uit Amsterdam Zuidoost en uit de verdere omgeving, zowel nabij als verder af. Er is geen
terugloop in bezoekersaantal. Door het aantrekken van huurders en het plaatsen van zendmasten op het kerkgebouw
streeft deze locatie naar een gezonde financiële positie.
Keuze: behoud van de H. Urbanus
Locatie ABG (Anna Bonifatius-Gerardus Majella Amsterdam Oost)
De ABG gemeenschap heeft twee kerkgebouwen. Beide gebouwen huisvesten een multiculturele gemeenschap, waarin
mensen sterk op elkaar betrokken zijn. De Anna Bonifatius kerk huisvest een klein convent van de zusters SSpS
(Missionarissen Dienaressen v.d. Heilige Geest) en hun diaconale project Kiemkracht. Het kerkbezoek op beide locaties
van de ABG loopt terug en door een jaarlijks exploitatietekort wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Op basis van de
vitaliteitskenmerken zal in de komende weken het gesprek worden aangegaan met de parochianen om te komen tot
sluiting van een locatie, wrs. de Gerardus.
Daarnaast zal de Anna Bonifatius gemeenschap de kerkelijk-liturgische samenwerking met de Martelaren van
Gorcumkerk intensiveren.
Na sluiting van een locatie zijn de inkomsten toereikend om de andere locatie open te houden.
Keuze: het is niet verantwoord om de Rooms Katholieke presentie in Amsterdam Oost (Oosterpark – en Indische Buurt),
mede gezien de diaconale inzet vanuit deze kerken, geheel te laten verdwijnen. De keuze zal wrs. zijn de Gerarduskerk
te sluiten, de krachten te bundelen op de locatie Anna Bonifatius en tegelijkertijd de samenwerking met de Martelaren
van Gorcum te intensiveren met het oog op de toekomst.
Op basis van de hierboven aangegeven keuzes, onderbouwd door de informatie uit dit gebouwenplan, wil het bestuur
van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus een vitale, inspirerende en diaconale Rooms Katholieke presentie
voor de komende 5 à 10 jaar realiseren in Amsterdam Oost, Amsterdam Zuidoost, Diemen en Duivendrecht.
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Het gebouwenplan per locatie
Gebouwenplan Sint Petrus ‘Banden
Parochie:
Gebouw/functie:

Sint Petrus'Banden - Diemen
Pastorie

Sint Petrus'Banden - Diemen
Kerk

Sint Petrus'Banden - Diemen
kerkhof

Adres:

Hartveldseweg 24
Diemen
JA

Hartveldseweg 25
Diemen
JA

Hartveldseweg 25- achter kerk

Monumentstatus
Waardes
Boekjaar gegevens
Kerk waarde
Zalen waarde
Appartementen waarde
WOZ (zalen plus appartementen)
Verzekerde waarde
Toelichting
Rijksmonument
Aantal zalen
Vierkante meters
Appartementen aantal

Vierkante meters
Aantal zitplaatsen kerk
Aantal zitplaatsen zijbeuk
Zijn er verplichtingen/ contracten ?

staat van onderhoud

€
€
geen
€

ja
in ontwikkeling

2018
0,45 €
934.000,00 kerk
kerk
934.000,00 geen

in ontwikkeling

ja
kerk
500m2 kerk
kerk

in ontwikkeling

kerk

2018
0,45 €

2018
-

3000m2/650 graven

275
Verhuur - opzegtermijn 1
maand

Verhuur - opzegtermijn drie
maanden

Grafrechten - ca 30 jaar

Veel achterstallig onderhoud
vraagt forse investering

Bouwkundige staat is goed - er is
een fonds voor onderhoud
samengebracht door
parochianen

Zeer goed- Het reguliere
onderhoud op het kerkhof wordt
gedaan door een team van
vrijwilligers allen parochiaan van
de Sint Petrus'Banden . Het grote
onderhoud wordt op basis van
offertes uitbesteed.
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Financiën - actuele situatie
Jaarlijkse lasten:
Verzekeringen - opstal
Belastingen
afvalstoffenheffing
rioolheffing eigenaar
ozb eigenaar
Watersysteemheffing
Energiekosten
Onderhoudskosten
Reservering groot onderhoud
subtotaal lasten

€

520,00 €

1.837,00

€
€
€
€

267,00
206,00
820,98
125,62
3.000,00
1.000,00
5.939,60

€
€
€
€

6.500,00
2.500,00
11.043,00

€

7.200,00 €

21.600,00

€
€

500,00
6.000,00

€

7.200,00 €

28.100,00

Exploitatieresultaat per jaar

€

1.260,40 €

17.057,00

Technische staat van het gebouw:

Zeer slecht

Goed

MJOP aanwezig
Toelichting

niet
Veel achterstallig onderhoud
vraagt forse investering

aanwezig
Het gebouw is in gedeeltes
gerenoveerd

Jaarlijkse inkomsten:
Verhuur (jaarcontracten)
Verhuur (incidenteel)
Bruiloften
Uitvaarten
Diversen
subtotaal inkomsten:

nvt
nvt

206,00

Er is een bestemmingsreserve
bijeen gespaard door
parochianen voor het onderhoud
van de kerk

Gebreken:

Het kerkhofreglement is
goedgekeurd door de bisschop
van Haarlem. In het reglement is
o.a. vastgelegd wie er begraven
mogen worden in de algemeneof familiegraven. Jaarlijks stelt
het locatiebestuur de tarieven
vast.

Ernstig achterstallig onderhoud Voordeuren zijn aan vervanging
inclusief noodzakelijk
toe, schilderwerk conform MJOP
funderingsherstel

Saldo reserve/voorziening
€
Noodzakelijke investeringen achterstallig onderhoud
€
Gem. kosten per jaar - MJOP
Extra investeringen

Alternatief als gebouw wordt afgestoten:

Er zijn zowel familie- als
algemene graven en enkele
grafkelders. De administratie is
uitbesteed en op orde.
Grafrechten kunnen over het
algemeen tot 20 jaar worden
afgekocht, en voor algemene
graven geld de wettelijke
termijn van 10 jaar. Het kerkhof
heeft voldoende reserves om
aan de onderhoudsplicht die
gerelateerd is aan de afgekochte
grafrechten te kunnen voldoen.

- €
285.000,00 €
1.700.000,00
€
26.000,00
€ 150000 - Aanpassingen ivm
verkoop pastorie voor
huisvesting secretariaat
Mogelijke onderhuur of
geen
geen optie
verhuizen secretariaat en
vergaderruimte naar kerk

390.000,00
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Gebouwenplan Martelaren van Gorcum
Parochie:
Gebouw/functie:

Martelaren van Gorcum
Pastorie

Martelaren van Gorcum
kerk

Martelaren van Gorcum
woning (3 appartementen)

Adres:

Linnaeushof 94
Amsterdam

Linnaeushof 93
Amsterdam

Linnaeushof 85
Amsterdam

Monumentstatus
Waardes
Boekjaar gegevens
Kerk waarde
Zalen waarde
Appartementen waarde
WOZ (zalen plus appartementen)
Verzekerde waarde
Toelichting
Rijksmonument
Aantal zalen
Vierkante meters
Appartementen aantal

2018
zalen en appartementen
€
€
249.500,00 kerk
€
1.539.500,00 kerk
€
1.789.000,00 geen
€
1.760.200,00 €

ja

2018
0,45 appartementen
€
€
11.377.000,00 €

ja
3 kerk + 2 zijbeuken + sacristie
100m2 kerk
4 kerk

Vierkante meters
Aantal zitplaatsen kerk
Aantal zitplaatsen zijbeuk
Zijn er verplichtingen/ contracten ?

300m2 kerk
Kerkbanken 600 plus koor 20
Kerkbanken 100 plus koor 20
Zalen eigen gebruik en verhuur.
Verhuur - geen opzegtermijn
Appartementen permanent verhuurd

staat van onderhoud

Bouwkundige staat goed

2018

1.002.600,00
1.002.600,00
493.500,00

nee
appartementen
appartementen
3

280m2

Een appartement vrije sector. Twee
appartementen sociale sector.
Permanente verhuur.

Bouwkundige staat is goed - er is een Achterstallig onderhoud. Bedrag
fonds voor onderhoud
onbekend.
samengebracht door parochianen
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Financiën - actuele situatie
Jaarlijkse lasten:
Verzekeringen - opstal
Belastingen
afvalstoffenheffing
rioolheffing eigenaar
ozb eigenaar
Watersysteemheffing
Energiekosten
Onderhoudskosten
Reservering groot onderhoud
subtotaal lasten
Jaarlijkse inkomsten:
Verhuur (jaarcontracten)
Verhuur (incidenteel)
Bruiloften
Uitvaarten
Diversen
subtotaal inkomsten:

€

1.300,00 €

grotendeels door huurders vergoed
niet apart
niet apart
€
1.300,00

€
€
€
€

7.400,00 €

37.000,00
38.000,00 €
38.000,00 niet apart
120.400,00 €

325,00

2.000,00
2.325,00

€
€
nvt
nvt

72.000,00 geen
25.000,00 €
€
€

€
25.000,00 nvt
1.000,00 nvt
5.000,00 nvt

32.000,00

€

97.000,00 €

31.000,00 €

32.000,00

Exploitatieresultaat per jaar

€

95.700,00 €

-89.400,00 €

29.675,00

Technische staat van het gebouw:

Goed

Goed

MJOP aanwezig
Toelichting

aanwezig
Bouwkundige staat goed

aanwezig
niet
Bouwkundige staat is goed - er is een achterstallig onderhoud
fonds voor onderhoud
samengebracht door parochianen

Gebreken:

MJOP 2017 - 2022

MJOP 2017 - 2022

Saldo reserve/voorziening
niet apart
Noodzakelijke investeringen achterstallig onderhoud
Gem. kosten per jaar - MJOP
samen met kerk
Extra investeringen

Alternatief als gebouw wordt afgestoten:

parochie activiteiten kunnen ook in
de sacristie en zijbeuken

€

Matig

Schilderwerk, isolatie

320.000,00 niet apart

€
60.000,00 geen mjop
deels subsidialbel (subsidie euro
14.000) mits de uitgaven ook echt
gedaan worden.
geen
geen
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Gebouwenplan Urbanus
Parochie:
Gebouw/functie:

Urbanus
Pastorie

Urbanus
kerk

Adres:
Monumentstatus
Waardes
Boekjaar gegevens
Kerk waarde
Zalen waarde
Appartementen waarde
WOZ (zalen plus appartementen)
Verzekerde waarde
Toelichting
Rijksmonument
Aantal zalen
Vierkante meters
Appartementen aantal

Vierkante meters
Aantal zitplaatsen kerk
Aantal zitplaatsen zijbeuk
Zijn er verplichtingen/ contracten ?

staat van onderhoud

2018
zalen en woongedeelte
€
€
€
€

€
200.000,00
200.000,00
400.000,00 geen
841.800,00 €

2018
0,45

5.265.450,00

Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
twee zalen en ruimte in keuken
kerk
120m2 kerk
4 slaap/werkkamers + woonkamer +
keuken + 2 badkamers + grote zolder
130m2
Kerkbanken 280 plus koor 20
Appartementen bewoond door
paters SVD. 4 slaap/werkkamers,
woonkamer, bibliotheek 2
badkamers en keuken
Bouwkundige staat goed

Verhuur - geen opzegtermijn

Bouwkundige staat goed, wel
achterstallig onderhoud
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Financiën - actuele situatie
Jaarlijkse lasten:
Verzekeringen - opstal
Belastingen
afvalstoffenheffing
rioolheffing eigenaar
ozb eigenaar
Watersysteemheffing
Energiekosten
Onderhoudskosten
Reservering groot onderhoud
subtotaal lasten

€
€

741,00
280,00
3.027,00
1.999,00
5.000,00
13.487,00

2.539,00

€
€
€
€

6.054,00
6.207,00
15.000,00
29.800,00

€
€

19.800,00
1.000,00 €
€
€

3.788,00
1.582,00
2.092,00

€

20.800,00 €

7.462,00

Exploitatieresultaat per jaar

€

7.313,00 €

-22.338,00

Technische staat van het gebouw:

redelijk

matig

MJOP aanwezig
Toelichting

Concept 2009
Plan was gemaakt om alles op en top
te onderhouden, echter daarvoor
ontbreken de middelen. Doel is nu
onderhoud zo uit te voeren dat
gebouw in redelijke staat blijft.

Concept 2009
Plan was gemaakt om alles op en top
te onderhouden, echter daarvoor
ontbreken de middelen. Doel is nu
onderhoud zo uit te voeren dat
gebouw in redelijke staat blijft.

Jaarlijkse inkomsten:
Verhuur (jaarcontracten)
Verhuur (incidenteel)
Bruiloften
Uitvaarten
Diversen
subtotaal inkomsten:

€
€
€
€

1.228,00 €
1.021,00
191,00

Gebreken:

Buitenschilderwerk moet weer
Houtwerk heeft achterstallig
gedaan worden en kleine reparaties onderhoud, mn dakkapellen,
aan de voorgevel
angelustoren en houtwerk
kerktorens. Moet worden uitgevoerd
zodra machtiging kan worden
verkregen.
Saldo reserve/voorziening
€
195.163,00
Noodzakelijke investeringen achterstallig onderhoud
€
250.000,00
Gem. kosten per jaar - MJOP
€
5.000,00 €
20.000,00
Extra investeringen
deels subsidialbel (subsidie euro
deels subsidiabel door gemeente.
14.000) mits de uitgaven ook echt
gedaan worden.
Alternatief als gebouw wordt afgestoten:
geen
geen
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Gebouwenplan ABG

Parochie:
Gebouw/functie:

ABG
AnnaBon
Pastorie met kerkzaal

ABG
Gerardus
Kerk zonder pastorie

Adres:
Monumentstatus
Waardes
Boekjaar gegevens
Kerk waarde
Zalen waarde
Appartementen waarde
WOZ (zalen plus appartementen)
Verzekerde waarde
Toelichting
Rijksmonument
Aantal zalen
Vierkante meters
Appartementen aantal
Vierkante meters
Aantal zitplaatsen kerk
Aantal zitplaatsen zijbeuk
Zijn er verplichtingen/ contracten ?

staat van onderhoud

2017
€

2017
0,45

1.755.100,00 €

1.351.800,00

zalen en appartementen

€

Rijksmonument
Kerkzaal + kapel+ grote keuken

nee
een kleine zaal plus kleine keuken
120m2 135m2
huisvesting congregatie plus woning - geen
zie toelichting hieronder
115 + 20 koffiehoek

105 + 25 koffiehoek

- de zuster SSps huur voor 5 jaar ; tot
2024 en '- 1 appartement is verhuurd
voor onbepaalde tijd de bewoner
geniet dus huurbescherming
inspectie door Monumentenwacht in inspectie door Monumentenwacht in
komende weken, Aansluitend wordt komende weken, Aansluitend wordt
een MJOP opgesteld
een MJOP opgesteld
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Financiën - actuele situatie
Jaarlijkse lasten:
Afschrijvingslasten
Huur / erfpacht
Verzekeringen - opstal
Belastingen
afvalstoffenheffing
rioolheffing eigenaar
ozb eigenaar
Zuiveringsheffing
Watersysteemheffing
Energiekosten
Onderhoudskosten
Reservering groot onderhoud
Overig:
subtotaal lasten

€

2.079,00 €

377,00

€
€
€

14.386,00 €
4.459,00 €
17.500,00 €

3.627,00
2.956,00
7.500,00

€

38.424,00 €

14.460,00

€

29.025,00 €

-

€

29.025,00 €

-

Exploitatieresultaat per jaar

€

-9.399,00 €

Technische staat van het gebouw:

Matig

Redelijk

MJOP aanwezig
Toelichting

MJOP wordt gemaakt
1e verdieping huisvesting voor de
zusters. Zij hebben 3 slaapkamers, 1
kleine kamer, een keuken, sanitair en
een huiskamer.Op dezelfde
verdieping is nog een grote kamer
voor de Kindernevendienst. Op de 2e
verdieping zijn 3 grote kamers, die als
appartement . Op de 3e verdieping is
een grote zolder.
zonder sanitair verhuurd worden
Er is een grote keuken. Schuin achter
de grote keuken is een grote kamer
(in gebruik bij p. Marianus). Er is een
grote sacristie, daarboven is een grote
zolder. Aan de kerk ( vm pastorie) zit
de Barbaraschool vast
1 toilet is in zeer slechte staat

MJOP wordt gemaakt
De Gerardus heeft als overige
ruimten: een kleine keuken, een
koffiekamer / secretariaat en een
berging achter de kerkzaal.

Jaarlijkse inkomsten:
Verhuur (jaarcontracten)
Verhuur (incidenteel)
Bruiloften
Uitvaarten
Diversen
subtotaal inkomsten:

Gebreken:
Saldo reserve/voorziening
Noodzakelijke investeringen achterstallig onderhoud
Gem. kosten per jaar - MJOP
Extra investeringen
Alternatief als gebouw wordt afgestoten:

-14.460,00
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Gebouwenplan Graankorrel
Parochie:
Gebouw/functie:
Adres:
Monumentstatus
Waardes
Boekjaar gegevens
Kerk waarde
Zalen waarde
Appartementen waarde
WOZ (zalen plus appartementen)
Verzekerde waarde
Toelichting
Rijksmonument
Aantal zalen
Vierkante meters
Appartementen aantal

Graankorrel
Nieuwe Stad
Per 1-1-2020 teruggetrokken
Twee kerkzalen plus drie zalen
Luthuliplein 11
Amsterdam

Graankorrel
Drie Stromen
Oecumenische ruimte
Kerkzaal plus drie zalen
Renswoudestraat 75
Amsterdam

Dossier van Bisdom
Per 1-1-2020 teruggetrokken

Voor 1/3 eigenaar

nee

nee

2018

Vierkante meters
Aantal zitplaatsen kerk
Aantal zitplaatsen zijbeuk
Zijn er verplichtingen/ contracten ?

staat van onderhoud
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Financiën - actuele situatie
Jaarlijkse lasten:
Verzekeringen - opstal
Belastingen
afvalstoffenheffing
rioolheffing eigenaar
ozb eigenaar
Watersysteemheffing
Energiekosten
Onderhoudskosten
Reservering groot onderhoud
subtotaal lasten

Dossier van Bisdom
Per 1-1-2020 teruggetrokken

€

Jaarlijkse inkomsten:
Verhuur (jaarcontracten)
Verhuur (incidenteel)
Bruiloften
Uitvaarten
Diversen
subtotaal inkomsten:

€

Exploitatieresultaat per jaar

€

Zie jaarverslag beheercommissie
Deelname aan dit pand levert
een voordelig saldo op.
Zie verhuur.
De exploitatie valt buiten de
jurisdictie van het SWV.

-

€

-

€

3.000,00

-

€

3.000,00

-

€

3.000,00

Technische staat van het gebouw:
MJOP aanwezig
Toelichting

Dossier van Bisdom
Per 1-1-2020 teruggetrokken

aanwezig
Goede staat van onderhoud

Het onderhoud kan worden betaald
uit de huurinkomsten van derden.

Gebreken:

Saldo reserve/voorziening
Noodzakelijke investeringen achterstallig onderhoud
Gem. kosten per jaar - MJOP
Extra investeringen

Alternatief als gebouw wordt afgestoten:
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Onderbouwing middels cijfers
2014
Lasten als % van de baten
Gebouwen lasten
Personeelslasten
Overige lasten

Sint Petrus Banden Graankorrel
14%
61%
31%

Lasten als % van de totale lasten
Personeelslasten als % van de totale lasten
Gebouwlasten als % van de totale lasten

57%
13%

Urbanus

Mart.v.Gorcum

ABG

TOTAAL

16%
62%
28%

39%
61%
67%

42%
60%
39%

30%
68%
33%

28%
63%
37%

58%
15%

37%
23%

43%
30%

52%
23%

49%
22%

1. Is het jaarresultaat 2014 (excl. incidentele baten/lasten) positief?
2. Zijn de personeelslasten meer dan 35% van de baten?
3. Zijn de gebouwenlasten meer dan 35% van de baten?
2015
Lasten als % van de baten
Gebouwen lasten
Personeelslasten
Overige lasten

Sint Petrus Banden Graankorrel
18%
53%
25%

Lasten als % van de totale lasten
Personeelslasten als % van de totale lasten
Gebouwlasten als % van de totale lasten

55%
19%

Urbanus

Mart.v.Gorcum

ABG

TOTAAL

7%
71%
23%

37%
34%
57%

5%
68%
57%

53%
61%
42%

22%
59%
40%

71%
7%

26%
29%

52%
4%

39%
34%

49%
18%

1. Is het jaarresultaat 2015 (excl. incidentele baten/lasten) positief?
2. Zijn de personeelslasten meer dan 35% van de baten?
3. Zijn de gebouwenlasten meer dan 35% van de baten?

2016
Lasten als % van de baten
Gebouwen lasten
Personeelslasten
Overige lasten

Sint Petrus Banden Graankorrel
23%
48%
30%

Lasten als % van de totale lasten
Personeelslasten als % van de totale lasten
Gebouwlasten als % van de totale lasten

48%
23%

Urbanus

Mart.v.Gorcum

ABG

TOTAAL

0%
70%
24%

37%
55%
58%

48%
45%
47%

71%
87%
47%

39%
60%
42%

74%
0%

37%
25%

32%
34%

43%
34%

43%
27%

1. Is het jaarresultaat 2016 (excl. incidentele baten/lasten) positief?
2. Zijn de personeelslasten meer dan 35% van de baten?
3. Zijn de gebouwenlasten meer dan 35% van de baten?

2017
Lasten als % van de baten
Gebouwen lasten
Personeelslasten
Overige lasten

Sint Petrus Banden Graankorrel
24%
47%
36%

Lasten als % van de totale lasten
Personeelslasten als % van de totale lasten
Gebouwlasten als % van de totale lasten

44%
22%

Urbanus

Mart.v.Gorcum

ABG

TOTAAL

0%
59%
27%

25%
58%
59%

50%
21%
31%

66%
94%
55%

39%
46%
39%

68%
0%

41%
18%

20%
49%

44%
31%

37%
31%

1. Is het jaarresultaat 2017 (excl. incidentele baten/lasten) positief?
2. Zijn de personeelslasten meer dan 35% van de baten?
3. Zijn de gebouwenlasten meer dan 35% van de baten?

2018
Lasten als % van de baten
Gebouwen lasten
Personeelslasten
Overige lasten

Sint Petrus Banden Graankorrel
25%
58%
34%

Lasten als % van de totale lasten
Personeelslasten als % van de totale lasten
Gebouwlasten als % van de totale lasten

50%
21%

Urbanus

Mart.v.Gorcum

ABG

TOTAAL

10%
66%
22%

25%
62%
65%

62%
24%
28%

#DEEL/0!
#DEEL/0!
#DEEL/0!

41%
43%
35%

67%
11%

41%
17%

21%
55%

#DEEL/0!
#DEEL/0!

36%
34%

1. Is het jaarresultaat 2018 (excl. incidentele baten/lasten) positief?
2. Zijn de personeelslasten meer dan 35% van de baten?
3. Zijn de gebouwenlasten meer dan 35% van de baten?

positief jaarresultaat / minder dan 35%
negatief jaarresultaat / hoger dan 35%
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De vitaliteit anno 2019
In 2017 schreef samenwerkingsverband Clara en Franciscus een uitgebreide vitaliteitsnotitie (op basis van
gegevens uit 2016). In dit document word daarvan een update gegeven als begeleiding bij het gebouwenplan
namens de regio, om tezamen onze visie op de nabije toekomst te geven.

Vitaliteit Parochie Sint Petrus’ Banden, Diemen
Augustus 2019
Aantal kerkgangers en leeftijd kerkgangers
Het aantal kerkgangers is sinds 2016 niet gedaald. Een opmerkelijke breuk met de landelijke trend,
waarschijnlijk vanwege de uitbreiding van Diemen. Ook de vrijwilligersfuncties en de bestuursfuncties zijn
meer dan voldoende bezet. De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers is onveranderd ten opzichte van 2016
(zie ook vitaliteitsscan van februari 2019).
Aantal dopelingen, communicanten en vormelingen, en uitvaarten
Het aantal dopelingen is in 2019 in Diemen weer hoger dan in de jaren hiervoor. De 1 e H. Communie- en
Vormselprojecten zijn in de afgelopen jaren steeds meer gezamenlijk met andere parochies uit de regio tot
stand gekomen. Het aantal uitvaarten is niet significant veranderd ten opzichte van 2016.
Contacten met gezinnen, jongeren en kinderen en betrokkenheid van de buurt
De activiteiten zoals beschreven in de vitaliteitsnotitie uit 2017 vinden nog steeds plaats, met minimaal
hetzelfde resultaat. Er wordt actief contact gezocht met de nieuwe bewoners in de nieuwbouwwijken. Dit zijn
veelal jonge gezinnen (uit de nieuwbouwwijken ‘de Sniep’ en ‘Holland Park’) en studenten (van de nieuwe
studentencampus).
Er worden meer activiteiten ontplooid om de inwoners van Diemen bij de kerk te betrekken: een sponsoractie
voor de reparatie van de klok in de kerktoren en de ‘verjaardag’ van het Heilig Hartbeeld op het kerkplein zijn
hier voorbeelden van. Ook de jaarlijkse startviering met vier koren en het jaarlijkse kerstconcert trekken veel
bezoekers uit Diemen en daarbuiten. Het kerkhof blijft een plaats van rust voor veel Diemenaren.
Financiën en gebouwen
Zie separate paragraaf. Bijdrage kerkbalans daalt niet jaarlijks met 7% zoals verondersteld op basis van
landelijke trend.
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Vitaliteit Parochie Martelaren van Gorcum, Amsterdam-Oost
Augustus 2019
Aantal kerkgangers en leeftijd kerkgangers
Het aantal kerkgangers per weekend is licht gedaald ten opzichte van 2016 (129 gemiddeld per zondag in
2016 tegenover 103 in 2019). De gemiddeld hoge leeftijd van de kerkgangers is hier debet aan. De
bestuursfuncties zijn goed bezet en er zijn sterk vertegenwoordigde commissies die het pastoraat en beheer
van gebouwen ondersteunen.
Aantal dopelingen, communicanten en vormelingen, en uitvaarten
Het aantal dopelingen en uitvaarten is onveranderd ten opzichte van 2016. Het aantal communicanten was
afgelopen jaar lager. Het Heilig Vormsel wordt samen met de andere kerken uit samenwerkingsverband Clara
en Franciscus voorbereid.
Contacten met gezinnen, jongeren en kinderen en betrokkenheid van de buurt
Het kinderkoor heeft een herstart gemaakt. Er wordt een werkplan gemaakt om de vitaliteit van het koor te
borgen. Contact met jongeren is een aandachtspunt.
De betrokkenheid met de buurt is een sterk punt. Het monument vervult hier een sleutelrol in: kerk en
pastorie worden veelvuldig open gesteld voor zeer uiteenlopende activiteiten.
Financiën en gebouwen
Zie separate paragraaf. Gebouwen zijn in goede staat en worden sterk beheerd.
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Vitaliteit Parochie Anna-Bonifatius en Gerardus Majella, Amsterdam-Oost
Augustus 2019
Aantal kerkgangers en leeftijd kerkgangers
Het aantal kerkgangers is op beide kerklocaties gedaald in de laatste jaren. De leeftijdsopbouw is niet
significant anders dan in 2016.
Het aantal kerkgangers in de Gerardus is bij een woco 35 a 40 en in de Anna Bon ca 50.
Bij een eucharistieviering is dit in de Gerardus 50 a55 , en in de Anna Bon ca 65.
Aantal dopelingen, communicanten en vormelingen, en uitvaarten
Het aantal dopelingen is in 2019 lager. De Eerste Heilige Communie wordt met twee locaties samen gevierd
en het Heilig Vormsel wordt regionaal gedaan.
Contacten met gezinnen, jongeren en kinderen en betrokkenheid van de buurt
Op beide locaties kerkt een levende en cultureel zeer diverse parochiegemeenschap met een grote
betrokkenheid op elkaar. Betrokkenheid met de buurt is er door diverse projecten en door de inwonende
missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest middels ‘Kiemkracht’. De parochiegemeenschap is diaconaal
zeer sterk.
Financiën en gebouwen
In de komende maanden zal binnen de parochie, in afstemming met het bestuur van het
Samenwerkingsverband, besloten worden of twee locaties binnen de parochie nog wenselijk c.q. financieel
haalbaar is.
Zie separate paragraaf. Er is een opvallende stijging in de bijdrage van de parochianen.
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Vitaliteit Parochie De Graankorrel
Augustus 2019
Aantal kerkgangers en leeftijd kerkgangers
Het aantal kerkgangers is op de kerklocaties De Drie Stromen en De Nieuwe Stad in de tussenliggende periode
gedaald. Het aantal kerkgangers is in De Drie Stromen is afgenomen van 105 naar 89. Het aantal kerkgangers
in De Nieuwe De Stad is van 110 afgenomen tot 94. De leeftijdsopbouw is niet significant anders dan in 2016.
Aantal dopelingen, communicanten en vormelingen, en uitvaarten
Het aantal dopelingen is in 2019 50. De Eerste Heilige Communie wordt met twee locaties samen gevierd (13
in 2017) en het Heilig Vormsel wordt regionaal gedaan (13 in 2017).
Contacten met gezinnen, jongeren en kinderen en betrokkenheid van de buurt
Op beide locaties kerkt een levende en cultureel zeer diverse parochiegemeenschap met een grote
betrokkenheid op elkaar. Betrokkenheid met de buurt is er door diverse projecten en de situatie is sinds 2017
ongewijzigd.
Financiën en gebouwen
In de tussenliggende periode is besloten om één van beide locaties te verlaten.

18
Gebouwenplan en update vitaliteitsnotitie
Samenwerkingsverband Clara en Franciscus 2019

Vitaliteit H-Urbanus Duivendrecht
Augustus 2019
Aantal kerkgangers en leeftijd kerkgangers
Het aantal kerkgangers is in de tussenliggende periode vrijwel gelijk gebleven (110 per weekend en meerdere
missen). Ook de leeftijdsopbouw is niet significant anders dan in 2016.
Aantal dopelingen, communicanten en vormelingen, en uitvaarten
Het aantal dopelingen is in 2019 lager en van 34 dopelingen gedaald naar 30 dopelingen. De Eerste Heilige
Communie is daarentegen toegenomen van 7 in 2016 tot 8 in 2019. Het aantal vormsels is van 23 afgenomen.
Het Heilig Vormsel wordt regionaal gedaan.
Contacten met gezinnen, jongeren en kinderen en betrokkenheid van de buurt
De parochie heeft een levende parochiegemeenschap, de lokale gemeenschap is betrokken bij de kerk. Deze
situatie is niet gewijzigd.
Financiën en gebouwen
Geen veranderingen.
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