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Dekenaal katern 

Financiën

In het maandelijkse 

katern besteedde het 

Bisdomblad in 2010 

een jaar lang aandacht 

aan de vorming van de 

Nieuwe Parochies in de 

twaalf dekenaten van het 

bisdom. Alle dekenaten 

zijn bij monde van dekens, 

pastores, kerkbesturen 

en vrijwilligers aan het 

woord geweest en dit heeft 

tientallen veelkleurige 

interviews opgeleverd. Dit 

jaar worden de katernen 

voortgezet. Het thema van het 

Bisdomblad wordt daarbij het 

uitgangspunt om de vorming 

van Nieuwe Parochies te 

belichten.

hedendaagse architecten en steden-
bouwkundigen! Een beperkt deel, de 
echt monumentale kerken, krijgt een 
passende herbestemming”.

BETER AF
Diaken Broeders is ervan overtuigd dat 
een dorp of wijk en ook de kerkgemeen-
schap uiteindelijk beter af zijn met een 
herontwikkeling op de locatie van een 
voormalig kerkgebouw in plaats van 
herbestemming van de kerk. “Daarbij 
kunnen elementen van het kerkgebouw 
worden meegenomen in de nieuw-
bouw. Zo’n nieuw gebouw met oude 
elementen is ook efficiënter en beter 
afgestemd op het gebruik door de leef-
gemeenschap. Overigens kan ook een 
devotiekapelletje, zoals een Mariakapel, 
onderdeel zijn van de nieuwbouw”.

LEEFBAARHEID
Kerk-zijn hangt niet alleen af van een 
eigen kerkgebouw in een dorp of wijk. 
Welke rol kunnen kerkgemeenschap-
pen spelen als het gaat over de leef-
baarheid van het platteland? Diaken 
Broeders: “Zogeheten ‘small chris-
tian communities’, kleine christelijke 
gemeenschappen, kunnen een belang-
rijke rol spelen. Rooms-katholieke gelo-
vigen bezoeken de Heilige Mis op een 
centrale plaats. Ze komen uit de omlig-
gende wijken en dorpen samen om de 
zondag te vieren in de parochiekerk, los 
van de vraag of die in het eigen dorp 
staat. Doordeweeks vinden ze elkaar 
in kleinere groepen in eigen dorp of 
wijk om te bidden, bijbelstudie te doen 
en hulp te bieden waar nodig. Op die 
manier engageren ze zich maatschappe-
lijk in de eigen wijk of dorp. De bijdrage 
van de kerkgemeenschap aan de maat-
schappij is dus niet per definitie afhan-
kelijk van een kerkruimte ter plaatse”. 
Dit vraagt wel om een nieuwe manier 
van denken en doen. Het is meer den-
ken in netwerken dan in gebouwen.

Michiel Savelsbergh

De in 1961 gebouwde Judas Taddeuskerk in Eindhoven (Woensel) werd in 1998 gesloopt. Door 

te kiezen voor nieuwbouw werd een oplossing gevonden waarmee zowel parochie als wijk tevre-

den zijn, met een combinatie van een economische drager en een wijkgebonden functie. Er 

zijn een appartementencomplex ,met gemeenschappelijke ruimte onder een glazen atriumover-

kapping, en op de begane grond een supermarkt gerealiseerd. Deze laatste voldeed aan een 

behoefte in de wijk. In het bouwvolume en de bouwstructuur van de nieuwbouw komen herinne-

ringen terug aan het voormalige kerkgebouw en de glas-in-lood kerkramen werden geplaatst in 

het atrium van de flat, gelegen aan het plein dat de naam Judas Taddeusplein heeft gekregen.



Aan de slag met Navision
Ton Pelser

Vanuit de Navision klank-

bordgroep ondersteunt 

Ton Pelser parochies bij 

het werken met Navision. 

Zelf begonnen met het pak-

ket Kerkledenadministratie 

(KLA), ging Pelser in zijn Maria 

Geboorteparochie te Nijmegen 

als eerste aan de slag met 

het ledenbeheer van Navision. 

Pelser: “Over het algemeen zijn 

mensen een beetje huivering 

om over te stappen. Het is een erg breed pakket en heel anders dan 

men gewend is. Pas na een aantal maanden, als ze het systeem een-

maal kennen, worden ze enthousiast over de mogelijkheden”. 

Tot enkele jaren geleden konden wijzigingen in de kerkledenadmini-

stratie automatisch via de gemeentelijke basisadministratie worden 

doorgevoerd. Tegenwoordig verzorgt de Stichting Interkerkelijke 

Ledenadministratie (SILA) deze wijzigingen, maar moesten deze hand-

matig worden ingevoerd in bijvoorbeeld KLA, ChurchAid of Kerkhulp. 

Voor grote parochies is dat een gigantisch karwei volgens Pelser. 

In Navision is dat proces geautomatiseerd. “Als men is overgestapt 

en de ledenadministratie in Navision wordt beheerd, is de module 

Kerkbalans de volgende logische stap. Op basis van de selecties die 

je kunt maken kun je met verschillende brieven mensen heel gericht 

benaderen voor de kerkbijdragen. Veel financiële mensen staan niet 

direct te trappelen om een schijnbaar complex systeem als Navision 

te gaan gebruiken, vooral omdat hun huidige systeem op dat moment 

nog werkt. Zeker als men dan in de afgelopen jaren al wat tegenslag 

heeft gehad bij de invoering van de ledenmodule, maakt men de stap 

naar de financiële administratie niet vanzelfsprekend. Met name voor 

de fusies die we de komende jaren tegemoet zien is dat een groot 

nadeel. Voor de centrale penningmeesters is het lastig aansturen 

als alle gemeenschappen hun eigen systeem voeren. Dan heb je 

een probleem wanneer de administraties moeten worden samenge-

voegd”. Volgens Pelser is het daarom verstandig dat parochies nu 

al zoveel mogelijk dezelfde codes gebruiken bij de vrije velden in de 

ledenadministratie en voor de grootboekrekeningen in de financiële 

administratie. “Als het systeem goed ingevoerd is, kun je prognoses, 

balansen en meerjarenoverzichten zo centraal uitdraaien. Vroeger 

moest je die gegevens overal vandaan schrapen”, aldus Pelser. 

“Maar Navision lost niet de problemen rond de fusies op. Dat zijn 

vooral communicatieproblemen die met een planmatige aanpak 

gestroomlijnd en opgelost kunnen worden. In het verleden werd 

nog wel eens gezegd: ‘automatiseren lost al je problemen op’, in de 

praktijk is het gebleken dat het averechts werkt. Je moet een visie 

hebben met een informatieplan en daarna moet je automatiseren en 

niet andersom. Navision is een hulpmiddel en geen doel op zich”. 

Omdat Navision op dit moment door het Bisdom betaald en gefaci-

liteerd wordt, kunnen parochies er hun voordeel mee doen volgens 

Pelser: “Indirect betalen ze er natuurlijk al voor via de verplichte 

bisdomafdracht. Maar als zij dan toch een ánder pakket gebruiken, 

kost dat alleen maar extra”. De ledenadministratie is naar zijn weten 

zo over te zetten, maar de financiële administratie niet. Die zal deels 

opnieuw moeten worden opgezet en het beste moment daarvoor is 

januari, het begin van het nieuwe boekjaar. Pelser: “Als men nog niet 

overgestapt is op de kerkledenadministratie, is dat nummer één. Dat 

kun je invoeren zodra je de mensen op cursus hebt gestuurd. Met 

Kerkbalans kun je dan in principe ook meteen aan de slag, omdat 

je zowel gekoppeld als niet gekoppeld met de financiële administra-

tie de gegevens kunt invoeren. Dat geldt ook zo voor de financiële 

administratie. Eerst mensen op cursus, daarna goed afspreken met 

de financieel verantwoordelijken hoe de financiële administratie inge-

richt moet worden. Als ze er een half jaar mee werken, wil men ver-

moedelijk niet meer anders, maar je moet wel even door dat eerste 

halfjaar heen”.

Kerkbijdragen in 
Navision
Harrie van Gastel

“De kerkbijdragen zullen naar verwachting minder worden, 

maar niet zo dramatisch dat we niet meer rond kunnen komen”. 

Dat zegt Harrie van Gastel, lid van een afstemgroep voor functio-

naliteit van Navision en administrateur van de parochie in Nuenen. 

“Ondanks dat er mensen zijn geweest die zich de afgelopen tijd 

hebben laten uitschrijven, merken we toch dat er een kern is die 

blijft deelnemen aan de kerkbijdrage”. Met de actie Kerkbalans 

onderzoekt de parochie jaarlijks aan het begin van het jaar welke 

bedragen zij van de parochianen kan verwachten. Op basis van deze 

‘intenties’ heeft de parochie eind 2010 een begroting gemaakt voor 

het volgend jaar. Van Gastel: “Afhankelijk van het gekozen beleid, 

kunnen in Navision deze toezeggingen worden vastgelegd en je kunt 

er acceptgiro’s van laten maken of ze laten incasseren. Op basis van 

de toezegging per periode kun je dan het geld bij de parochianen als 

het ware ‘ophalen’ en weet je zeker dat je op bepaalde momenten 

de toezegging ook binnenkrijgt. In de parochie in Nuenen doen we 

het zo dat we vooraf wel willen weten wat we aan bijdragen verwach-

ten te krijgen, maar de betalingen laten we aan de parochianen zelf 

over. Onze ervaring is dat dit goed overeenkomt met wat er uitein-

delijk werkelijk binnenkomt. Binnen onze parochie zijn de werkelijke 

ontvangsten dus leidend in plaats van de toezeggingen. Navision 

ondersteunt beide methodes. In Nuenen hebben wij ook de finan-

ciële module operationeel, zodat de kerkbijdrage-betalingen recht-

streeks in de financiële administratie kunnen worden verwerkt”.

Een groot gemak van Navision is dat de rekeningafschriften van de 

bank automatisch kunnen worden ingelezen in de kerkbijdragemo-

dule van Navision. Rekeningnummers en andere transactiegegevens 

van de kerkbijdragen worden automatisch gekoppeld aan de ‘kerk-

bijdrageklant’ in de boekhouding en er wordt voorgesteld hoe het 

geboekt kan worden. “Dat vergemakkelijkt het proces aanzienlijk”, 

weet Van Gastel. “Als ik één keer per maand met zeven kerkbijdra-

gerekeningen Navision bijwerk, kost me dat gemiddeld drie minuten 

per rekening en dan is het klaar. Maar je moet dat wel goed voorbe-

reiden, dat wil zeggen de kerkbijdrageklanten aan de juiste bankre-

keningen koppelen. Als mensen vergeten door te geven dat ze een 

ander bankrekeningnummer hebben, betekent dat eenmalig extra 

werk. Met de bankencrisis hebben we dat gezien: toen wisselde toch 

een aantal mensen van bank”.

In de landelijke afstemgroep voor Navision wordt gewerkt aan een 

sterke verbetering van de functionaliteit en de gebruikersvriende-

lijkheid van de kerkbijdragemodule. Met zijn automatiserings- en 

boekhoudachtergrond is de huidige functionaliteit voor hem niet zo'n 

probleem, “maar voor een gemiddelde vrijwilliger is die functie niet 

heel gebruikersvriendelijk, om het zachtjes uit te drukken”, legt Van 

Gastel uit. “Er kwamen veel klachten binnen. Zo wordt er in Navision 

gebruikgemaakt van de debiteurenadministratie om de kerkbijdragen 

te boeken. Een ‘toezegging’ wordt daarbij als ‘vordering’ beschouwd. 

Als iemand dan niet betaalt, blijft het een openstaande post. Je 

werkt dan eigenlijk met debiteuren, zoals in het bedrijfsleven. Dat 

komt bij een parochie een beetje vreemd over dus op dat punt heb-

ben we gezegd dat het moest vereenvoudigen, wat inhoudt dat het 

moet gaan zoals het vroeger werkte in de programma’s zoals bijvoor-

beeld Kerkhulp en Kerkledenadministratie (KLA). In Navision komt 

dat terug, evenals het meerjarenoverzicht kerkbijdrage per persoon”. 

In januari 2011 wordt de vernieuwde kerkbijdragefunctie door de lan-

delijke afstemgroep uitgetest en geëvalueerd. De bedoeling is dat de 

nieuwe functies per 1 februari beschikbaar zijn voor parochies. Met 

de beoogde verbeteringen denkt Van Gastel dat parochies eerder zul-

len overstappen op Navision, inclusief de financiële module, te meer 

omdat sommige andere verouderde pakketten er binnenkort mee 

ophouden. In die zin helpt de gezamenlijke overstap naar Navision 

het proces van parochiefusies volgens hem: “Indien gewenst, kun je 

in Navision onderscheiden op welke geloofsgemeenschap bepaalde 

bedragen betrekking hebben”. 

"Je moet een visie hebben met een 
informatieplan en daarna moet je auto-
matiseren en niet andersom. Navision 
is een hulpmiddel en geen doel op zich”.
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“Op sommige plaatsen begin-

nen de cijfers toch wat rood te 

kleuren”, weet kapelaan en regis-

teraccountant Marcel Dorssers. 

“In parochies merk je vaak dat 

de kosten moeilijk aan te pas-

sen zijn op de baten, zodra die 

teruglopen. Het aantal missen 

in een parochie neemt meestal 

niet af”. Op het eerste gezicht 

lijken de financiële en de pas-

torale praktijk volgens hem niet 

veel op elkaar, “maar het één is 

bedrijfseconomie en het ander 

is heilseconomie, dus het 

gaat beide over huishouding. 

Dat is de link, maar waar het 

direct om gaat is dat ieder zijn 

huishoudboekje op orde moet 

hebben. Niets gaat zonder 

financiën, dus heeft ook elke 

parochie ermee te maken”.

Dorssers, die momenteel 

meewerkt aan het fusietra-

ject voor Nieuwe Parochie 

Sint-Petrus in Uden, Boekel, 

Odiliapeel, Venhorst, Volkel 

en Zeeland, herkent het 

gevoel dat er bij mensen 

leeft dat ‘hun’ geld vooral 

bedoeld is voor de eigen 

parochie. “In Uden hebben we daarom voorlopig afgesproken om het 

vermogen van de oude parochies te volgen. Na verloop van tijd ver-

schuift dat vanzelf naar de achtergrond omdat het minder belangrijk 

wordt, maar je neemt de mensen op dit moment wel serieus. Het 

gaat immers altijd om de mens achter de cijfers”.

Volgens de kapelaan moet er goed onderscheid worden gemaakt 

tussen korte- en langetermijndenken. “Als er tekorten blijken, kun 

je de organisatie wel efficiënter maken en wegen zoeken om de 

baten te vergroten, maar dat lost de structurele tekorten meestal 

niet op”. Van het bisdom verwacht hij vooral langetermijndenken en 

-besluiten. Volgens hem is het verkeerd als parochies interen op 

hun vermogen en ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

dat juist nu de vermogens worden veiliggesteld voor de toekomst. 

“Anders ben je binnen tien jaar klaar, dan is het op”. aldus Dorssers. 

Parochies gaan daar volgens hem echter vaak anders mee om: “De 

eerste zorg is vaak om alles maar te laten doorgaan, ondanks dat 

het een tekort oplevert. Het liefst gaan die parochies verder zoals 

men gewend is, maar eigenlijk zou men fundamenteel moeten ingrij-

pen. Met andere woorden, je zou ook de ernst van de cijfers moeten 

laten spreken”.

Dat klinkt negatief volgens Dorssers, toch is het de realiteit die we 

maar beter zo kunnen beschouwen zoals die is. Volgens hem kun 

je niet van elke priester verwachten dat hij feeling met cijfers heeft, 

maar ziet het wel als hun taak om verantwoordelijk met kosten om te 

gaan.

Evenals de kostenbeheersing baart de kant van inkomsten Dorssers 

zorgen: “De betalende leden begraven we. De jonge gezinnen beta-

len weliswaar één keer iets voor een doop of een huwelijk, maar 

vaak geen structurele gezinsbijdrage. Daarbij hebben verschillende 

parochies ook behoorlijk risicovol belegd of grootscheeps gereno-

veerd. Die betalen daar nu de rekening voor, terwijl je voor je exploi-

tatie ook van het vermogensrendement afhankelijk bent. Op alle fron-

ten zie je dus wel dat het terugloopt, terwijl kosten eerder de neiging 

hebben te stijgen. Het is aan ons om de kosten goed tegen het licht 

te houden. Voor mij betekent dat het voeren van goed rentmeester-

schap. Wij zijn benoemd voor deze parochie en nemen daarin onze 

verantwoordelijkheid, dus is het mede onze taak om te zorgen dat 

de zaken gezond blijven”.

Goed rentmeesterschap
Marcel Dorssers

"Je zou de ernst van 
de cijfers moeten laten 
spreken”.

HOE BENT U IN AANRAKING GEKO-
MEN MET OIKOcREDIT?
Begin jaren ’80 ben ik al in contact 
gekomen met Oikocredit. Ik heb 
toen geholpen om de notitie voor de 
Stiching niet Geven maar Lenen te 
schrijven onder andere inzake micro-
krediet. Frans van der Hoff, priester-
arbeider, heeft tientallen jaren geleden 
al gezegd: “Mensen in het Zuiden 
willen geen giften. Het is belangrijk 
om mensen in hun waarde te laten. De 
mensen daar hebben ons heel veel te 
leren. Ze zijn er bij gebaat als we een 
eerlijke prijs betalen voor hun produc-
ten zoals koffie”. 
We kunnen veel meer doen dan geld 
geven. Het gaat erom niet te handelen 
vanuit een westers superioriteitsgevoel, 
maar mensen op een gelijkwaardige 
manier te ondersteunen. Het lenen 
van geld werkt veel beter dan het rond-
pompen van geld waar niemand zich 
verantwoordelijk voor voelt. 

WAT sPREEKT U AAN IN DE WERK-
WIjzE VAN OIKOcREDIT?
Ik kom regelmatig in Ghana en zie 
dan dat heel kleinschalige projecten 
uitgroeien tot iets moois en dat hele 
grote projecten van de overheid en 
grote instellingen vaak minder wer-
ken. Het gaat niet om grote dingen. 
Als je gelooft in het kleine, ontstaan 
er contacten tussen mensen. Via een 
microkrediet worden mensen met een 

heel klein bedrag geholpen om aan een 
zelfstandig inkomen te komen. Het 
gaat om hele kleine bedragen die het 
verschil tussen leven en dood kunnen 
betekenen. Met een microkrediet kun-
nen ze bijvoorbeeld een cassavemolen 
aanschaffen en daardoor hun inko-
men verbeteren. Je kunt mensen op 
die manier een menswaardig bestaan 
garanderen. Dit betekent dat ze op zijn 
minst aan hun basisbehoeften kunnen 
voldoen. 

GAAT U MEEDOEN AAN DE 
OIKOcREDITcAMPAGNE?
Ja, we willen elke week een kort artikel 
in het huis-aan-huisblad zetten en op 
die manier wat belangstelling kweken 
voor een bijeenkomst die we gaan orga-
niseren over het anders omgaan met 
geld. Ook aan het kerkbestuur ga ik 
voorstellen om een deel van het geld in 
Oikocredit te investeren. Het is belang-
rijk om de discussie te starten en de 
mensen in de geloofsgemeenschap 
wakker te schudden. We willen men-
sen interactief aan de slag laten gaan 
met de bezinning. In het actiepakket 
Geloven in het kleine zitten al heel veel 
aanknopingspunten. 

WAAROM GAAT U MEEDOEN MET 
DE cAMPAGNE?
Veel mensen weten waarschijnlijk al 
veel over microkrediet, maar ze weten 
niet hoe ze daar zelf aan mee kunnen 

Ton schepens 
 gelooft in het kleine
Oikocredit Nederland had een kort interview met diaken 
Ton Schepens van de parochie St. Petrus Banden in 
Son over deelname aan de Oikocreditcampagne Geloven 
in het kleine. Oikocredit vierde onlangs haar 35-jarig 
bestaan. 

doen. Ook parochies en parochianen 
kunnen op een kleinschalige manier 
meewerken aan microkrediet via 
instellingen als Oikocredit. Kerken 
kunnen daar vanuit de opdracht van 
het evangelie goed aan meewerken. 
Kerken moeten het lef hebben om dui-
delijk te kiezen voor de armen. Het is 
belangrijk om te bekijken hoe je, door 
ethisch om te gaan met de gelden die 
je zijn toevertrouwd, bij kunt dragen 
aan microkrediet. Als kerk is het je 
verantwoordelijkheid om te delen met 
de armen. Net zoals in de gelijkenis 
van de arme weduwe die vanuit haar 
gebrek twee penningen gaf (Lucas 21: 
1-10). De principes van het conciliair 
proces: vrede, gerechtigheid en heel-
heid gelden nog steeds. Alle middelen 
die we op de wereld hebben zouden we 
eerlijk moeten verdelen en we zouden 
spaarzaam moeten omgaan met grond-
stoffen. Ons gedrag moet zich kenmer-
ken door goed rentmeesterschap.

Banken geven arme mensen vaak 

geen lening, omdat ze geen onder-

pand hebben. Oikocredit kan door 

haar jarenlange ervaring en haar loka-

le netwerk deze mensen wél verder 

helpen. Via een netwerk van lokale 

kantoren financieren ze microkrediet-

instellingen, coöperaties en kleine en 

middelgrote ondernemingen.

Veel, voorheen kansarme, mensen 

hebben met (micro)krediet inmiddels 

hun eigen onderneming opgezet en 

hun levensomstandigheden verbeterd. 
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naar de webpagina met 
Dekenale Katernen.


