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Inleiding

De RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder(hierna te noemen De Goede Herder) maakt deel uit
van de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder. Zij wordt gevormd door Rooms Katholieke
parochianen uit Bant, Creil en Rutten. Veel parochianen hebben een groot deel van hun leven
bijgedragen aan deze levende geloofsgemeenschap. Bijgedragen aan de vieringen en bijgedragen aan
de leefbaarheid in de drie dorpen. Er zijn nog altijd tientallen vrijwilligers, maar de meesten hebben nu
de pensioenleeftijd bijna of ruimschoots bereikt. De tijd lijkt gekomen dat de jongere generatie de
verantwoordelijkheid voor de Goede Herder gaat overnemen.
De afgelopen jaren, van 2017 tot 2020, is een aantal activiteiten van de Goede Herder om diverse
redenen beëindigd.
Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd dat met de ouders mee kwam naar de kerk kwam daalde
naar nul, waardoor de kindernevendiensten werden gestaakt.
Het aantal vrijwilligers voor kindervieringen liep terug. Met medewerking van de basisscholen zijn in
het schooljaar 2019-2020 nog twee kindervieringen georganiseerd: één door de samenwerkingsschool
Fondali uit Creil en één door de samenwerkingsschool Paulusschool uit Rutten.
De belangstelling van 13- en 14 jarigen en van vrijwilligers voor Rock Solid was tanende. In 20192020 kwamen nog 8 kinderen naar Rock Solid. In 2020 hebben de twee leiders afscheid genomen en
heeft de pastoraatsgroep, na een persoonlijke oproep aan ongeveer 30 parochianen, geen opvolgers
gevonden.
De laatste twee misdienaars hebben in maart 2020 afscheid genomen.
In 2020 is afscheid genomen van de wijkcontactpersonen. Belangrijke redenen voor dit afscheid waren
de modernisering van de contacten met parochianen middels website en email, en het naar
tevredenheid functioneren van de werkgroepen ZON (Zieken, Ouderen en Naasten) en Omzien naar
Elkaar (nabestaanden). Hierdoor hadden de wijkcontactpersonen weinig activiteiten meer. Daarnaast
was het aantal wijkcontactpersonen al gehalveerd en gaven een aantal van de overgebleven
vrijwilligers aan ook te willen stoppen.
In december 2019 is het kerkkoor definitief gestopt omdat er nog maar 12 koorleden waren, waarbij de
repetities maar door een klein aantal werd bezocht. Een ontbrekend toekomstperspectief voor het koor
was ook een van de redenen dat dirigent stopte met het dirigeren van het koor.
De activiteiten van de werkgroep Liturgie zijn in 2019 beëindigd.
De locatieraad en pastoraatsgroep van De Goede Herder hebben drie keer een gerichte actie
ondernomen om jongere parochianen te inspireren en motiveren om vrijwilliger te worden.
In 2016 zijn ongeveer 90 jongeren tot 35 jaar, die geregistreerd staan als parochiaan, met een
persoonlijke brief benaderd, om bij te gaan dragen aan actie Kerkbalans. Deze oproep heeft toen een
handjevol extra (kleine) betalenden opgeleverd.
In 2017 zijn de ouders van de 1e communicanten door de pastoraatsgroep uitgenodigd om een
‘gezinsgroep’ te vormen. Deze groep zou kunnen nadenken over het samen organiseren van een
kinderviering of andere kindvriendelijke kerkelijke activiteiten. Geen van de ouders had
belangstelling.
In 2019 zijn de ouders van de 1e communicanten en de ouders van de vormelingen uitgenodigd op de
jaarvergadering. Geen van hen is op die uitnodiging ingegaan.
De afgelopen jaren zijn ook een aantal activiteiten gerevitaliseerd en er zijn nieuwe activiteiten gestart.
De oecumenische werkgroep in Rutten heeft nieuwe activiteiten georganiseerd.
In 2015 is een nieuwe coördinatiegroep ter ondersteuning van de pastor bij uitvaarten gestart, met een
andere invulling dan de bestaande coördinatiegroep.
Sinds 2016 is jaarlijks een thema-avond onder leiding van de pastores van Goede Herder en PKN
Rutten georganiseerd.
Twee keer per jaar is er ‘Kerken bij de Buren’ met de PKN Rutten.
In alle drie de dorpen is een Welkomstgroep gestart om nieuwe parochianen welkom te heten.
Sinds 2017 wordt bij de start van de Actie kerkbalans de Goede Herder lezing gehouden.
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Omdat er geen vrijwilligers waren is het Kindje Wiegen op kerstavond in 2019 eenmalig door de
pastoraatsgroep georganiseerd. Na een gerichte persoonlijke uitnodiging in 2020 organiseren twee
jonge parochianen dit kinderfeest.
Een parochiaan heeft in 2018 eenmalig een activiteit buiten het kerkgebouw georganiseerd voor
kinderen die de eerste communie hadden gedaan.
Andere activiteiten zijn op een andere manier georganiseerd, zoals het Goede Herder feest, meer
toegespitst op de oudere parochianen
Uiteraard zijn veel activiteiten doorgegaan, zoals de wekelijkse vieringen waar een pasto(o)r of VP-er
(Voorganger Parochiaan) voorgaat, inclusief het koffiedrinken na de viering. Er zijn nog vier VP’ers
die voorgaan op (zon)dagen als er geen pasto(or) beschikbaar is. De VP’ers hebben aangegeven een
beperkt aantal jaren (tot halverwege 2023) te willen voorgaan omdat ze inmiddels 65+ zijn. In 2023
zal pastor Wiebe Mulder met pensioen gaan. Het aantal parochianen dat aanwezig is bij de
zondagsviering is de afgelopen jaren, ook al voor de coronabeperkingen, gedaald tot ongeveer 25. Dit
zijn vaak dezelfde parochianen en de meesten zijn boven de 60 jaar. Alleen bij bijzondere vieringen
(feestdagen, uitvaart, kindervieringen) zijn er meer bezoekers.
In Creil is vier keer per jaar een oecumenische viering.
Daarnaast is de ZON groep (Zieken, Ouderen en Naasten) en de werkgroep Omzien naar Elkaar
(aandacht voor nabestaanden) zeer actief in de drie dorpen. Deze groepen zijn belangrijk voor de
verbinding in de geloofsgemeenschap. Ze hebben regelmatig, elke twee maanden, overleg met de
pastor Wiebe Mulder. De twee groepen werken verder heel zelfstandig. Tenslotte is er veel individuele
aandacht van de pastor voor de parochianen.
De locatieraad en pastoraatsgroep hebben geconcludeerd dat de jongere generatie moeilijk (of
helemaal niet) te bewegen is om de activiteiten van De Goede Herder over te nemen.
Als de jongere generatie de verantwoordelijkheid voor de Goede Herder niet overneemt, zal duidelijk
moeten worden in welke vorm De Goede Herder verder gaat en welk activiteiten de komende jaren
zullen worden ontplooid. Deze toekomst wordt vorm gegeven aan de hand van de behoeften van de
parochianen, waarbij de behoeften van de jongere parochianen (onder 50 jaar) een rol spelen in
verband met de activiteiten die op lange termijn kunnen worden volgehouden, maar moet zeker
voldaan blijven worden aan de behoeften van de ouderen op de korte termijn. Deze behoeftes zijn in
2020 niet bekend.
Aanvankelijk is er een oproep gedaan in de dorpskranten van Bant, Creil en Rutten om jonge
parochianen mee te laten praten op de jaarvergadering in april. Door de coronabeperkingen is deze
vergadering zowel in april als in oktober niet doorgegaan. Daarom is ervoor gekozen om 200 adressen
van parochianen een enquête te sturen die gegevens op zou leveren op basis waarvan de locatieraad en
pastoraatsgroep beleid voor de toekomst zouden kunnen maken.
Om de behoeftes van parochianen van de Goede Herder zichtbaar te maken is aan de parochianen
gevraagd wat een RK Geloofsgemeenschap hen minimaal te bieden moet hebben. Tevens is aan de
parochianen gevraagd wat ze niet nodig vinden, maar wat in 2020 wel door de Goede Herder wordt
gedaan.
De Goede Herder kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Het is niet bekend in hoeverre
parochianen zich de komende jaren als vrijwilliger willen inzetten voor de geloofsgemeenschap.
Daarom is ook geïnventariseerd of parochianen als vrijwilliger beschikbaar zullen zijn.
Als de behoeftes van de parochianen bekend zijn en meer inzicht is in het aantal beschikbare
vrijwilligers, kan een toekomstplan voor de Goede Herder gemaakt worden. Dit toekomstplan wordt
gemaakt door vrijwilligers samen met locatieraad en pastoraatsgroep.
De enquête is gegeven aan parochianen waarvan wordt verwacht dat ze op de een of andere manier
nog een band hebben met De Goede Herder en daardoor waardevolle informatie kunnen geven.
2

Deze parochianen zijn geselecteerd aan de hand van drie criteria: (1) ze betalen een bijdrage via
kerkbalans of (2) zijn vrijwilliger of (3) zijn ouder dan 70 jaar.
De enquête is met een begeleidende brief en retourenvelop bezorgd bij 187 adressen van parochianen
in Bant, Creil en Rutten. Deze parochianen hebben de enquête rond 25 oktober 2020 ontvangen en zijn
in de begeleidende brief verzocht om de ingevulde enquête voor 7 november 2020 te retourneren.
Om alle parochianen de gelegenheid te geven de vragen te beantwoorden is op 15 november 2020 per
email en een weblink aan alle (andere) parochianen verzocht om de enquête in te vullen.
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Resultaten

2.1

Algemene resultaten

De schriftelijke enquête is bezorgd bij 187 adressen van parochianen in Bant, Creil en Rutten. Er zijn
84 enquêtes (gedeeltelijk) ingevuld ontvangen. Indien een enquête is ondertekend door twee personen,
is deze enquête eenmaal geteld. In enkele gevallen zijn twee enquêtes per adres ingeleverd. Dan zijn
beide enquêtes opgenomen in de resultaten. Een enquête is ontvangen na de oproep via email.
Tabel 1

Bant
Creil
Rutten
Anders
Totaal

Respons: aantal enquêtes verstuurd en ontvangen.
Verstuurd
32
58 (1)
97 (2)
187

Ontvangen
7
26
51
1
84

Respons %
22
45
53
45

(1) Inclusief 1 in Emmeloord, 2 in Espel en 2 in Rutten
(2) Inclusief 1 in Emmeloord
Van de 53 vrijwilligers hebben 41 (77%) de enquête ingevuld. Van de 27 parochianen die ouder dan
70 jaar zijn en geen vrijwilliger zijn, hebben 8 (30%) de enquête ingevuld. Van de 107 parochianen die
niet boven de 70 zijn én geen vrijwilliger zijn maar wel bijdragen aan kerkbalans, hebben 35 (33%) de
enquête ingevuld.
De gemiddelde leeftijd van 83 respondenten is 60 jaar, variërend van 32 tot 85 jaar. Van de
respondenten is 67 (79%) ouder dan 50 jaar. Van twee respondenten is de leeftijd niet bekend.
Tabel 2
Leeftijd
Tot 50 jaar
50-65 jaar
65+
onbekend
Totaal

Leeftijd respondenten.
Aantal

%

16
37
30
2
85

19
44
35
2
100

Van de 85 respondenten zijn 41 personen vrijwilliger (50%) met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar ,
43 respondenten zijn geen vrijwilliger (gemiddelde leeftijd 57 jaar) en van 1 parochiaan is niet bekend
of hij/zij vrijwilliger is.
Van de respondenten hebben 62 (73%) hun naam vermeld.
2.2

Wat een katholieke geloofsgemeenschap minimaal moet bieden

Op de vraag wat een katholieke geloofsgemeenschap minimaal te bieden moet hebben, hebben 70
parochianen geantwoord en 15 parochianen hebben deze vraag niet beantwoord. Omdat dit een open
vraag was, konden de parochianen meerdere antwoorden geven. De antwoorden zijn in vijf
categorieën ingedeeld. De helft van de respondenten (51%) vindt dat de katholieke
geloofsgemeenschap vieringen moet bieden. Iets minder dan de helft van de respondenten (42%) vindt
dat de katholieke geloofsgemeenschap mensen met elkaar moet verbinden.
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Tabel 3

Wat een katholieke geloofsgemeenschap minimaal moet bieden.

Categorie

Aantal % van alle antwoorden
keren
In deze categorie
genoemd

Vieringen
Verbondenheid
Pasto(o)r aanwezig zijn
Inspiratie geven
Andere antwoorden

43
36
11
9
10

Totaal

109

% van alle 85
respondenten

39
33
10
8
9

50
42
13
11
12

Bij de categorie ‘vieringen’ zijn verschillende antwoorden gegeven. Omdat het een open vraag was,
konden meerdere antwoorden worden gegeven. Iets meer dan een kwart van de respondenten (28%)
wil minimaal op gezette tijden (wekelijks, maandelijks, ‘regelmatig’) een viering.
Een aantal opmerkingen is gevat onder de term ‘bijzondere vieringen’. Bij ‘bijzondere vieringen’
noemen 17 parochianen (20% van alle respondenten) minimaal vieringen bij rouw, waarvan 10 keer
samen met trouw (‘rouw en trouw’), 4 keer samen met doop (‘rouw, trouw, doop’ of ‘rouw en doop’),
2 keer samen met vormsel (‘rouw, trouw, doop, vormsel’) en 1 keer samen met 1e communie (‘rouw,
trouw, doop, communie’).
Verder zijn genoemd: gezinsvieringen, jeugd/jongerenvieringen, vooral in de dorpsgemeenschappen
met elkaar vieren, oecumenische vieringen, ‘af en toe’ een kerkdienst. Deze opmerkingen zijn
samengevoegd onder het kopje ‘ander soort vieringen’
Een parochiaan merkt op dat er wel voldoende vrijwilligers moeten zijn om te kúnnen vieren.
Tabel 4

Welke vieringen een katholieke geloofsgemeenschap minimaal moet bieden.

Categorie

Aantal
keren
genoemd

% van alle antwoorden
In deze categorie

Regelmatige vieringen
Wekelijkse vieringen
Maandelijkse vieringen
Bijzondere vieringen
(rouw, trouw, doop,
communie, vormsel)
Vieringen op feestdagen
Ander soort vieringen

13
9
2
17

23
16
4
30

8
8

14
14

Totaal

57

% van alle 85
respondenten

15
11
2

28
20

9
9

Van de 36 parochianen die vinden dat de katholieke geloofsgemeenschap minimaal onderlinge
‘verbondenheid’ moet bieden, hebben 24 parochianen verbondenheid op verschillende manieren
verwoord. Sommige parochianen noemden dan meerdere vormen van verbondenheid. De zorg voor
zieken en ouderen wordt het vaakst (12 keer) genoemd, vooral door de ouderen. Even vaak (12 keer)
wordt ‘het elkaar ontmoeten’ genoemd, waarvan drie keer heel specifiek, door ouderen, het ‘koffie
drinken’.
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Tabel 5

Verbondenheid die een katholieke geloofsgemeenschap moet bieden.

Categorie

Aantal
keren
genoemd

% van alle antwoorden
In deze categorie

Zorg voor zieken, ouderen
Elkaar ontmoeten
Koffie drinken
Aanwezig zijn in de
gemeenschap
Andere vorm van
verbondenheid

12
9
3
5

39
29
10
16

2

6

Totaal

31

Tabel 6

% van alle 85
respondenten

14
11
4

15
6
2

Verbondenheid die een katholieke geloofsgemeenschap moet bieden.
Per leeftijdscategorie.

Categorie
Zorg voor zieken, ouderen
Elkaar ontmoeten
Koffie drinken
Aanwezig zijn in de
gemeenschap
Andere vorm van
verbondenheid

1
1
0
1

50-65
Aantal keren genoemd
6
7
1
1

1

2

2

Totaal

4

17

14

2.3

< 50 jaar

< 65
5
1
2
4

Wat De Goede Herder niet meer hoeft te doen

Van de 85 respondenten hebben 37 parochianen (44%) deze vraag beantwoord en 48 parochianen niet.
Omdat dit een open vraag was, konden de parochianen meerdere antwoorden geven. De antwoorden
zijn in vier categorieën ingedeeld.
Van de 37 parochianen die de vraag hebben beantwoord vinden 5 parochianen dat hetgeen nu gebeurt
al minimaal is en dat er niets meer geschrapt kan worden. De overige 32 parochianen geven 33
suggesties. Dertien van deze 32 parochianen (39%) vinden dat niet elke week een viering nodig is. De
gemiddelde leeftijd van deze respondenten (52) is lager dan de gemiddelde leeftijd van alle
respondenten (60 jaar). Twaalf van de 32 respondenten (38%) vinden dat het kerkgebouw niet meer
nodig is, waarvan 7 uit Creil en 5 uit Rutten. Als alternatief voor de Servatiuskerk werd genoemd dat
je in het dorp ook een ander kerkgebouw (PKN) kunt gebruiken om samen te komen. Ook de RK kerk
in Emmeloord of Lemmer is als alternatief genoemd.
Een aantal opmerkingen is samengevoegd onder het kopje ‘andere dingen niet meer doen’. Hier wordt
genoemd: ik mis de eucharistieviering niet, werkgroepen in stand houden terwijl vrijwilligers willen
stoppen, polderbrede vieringen, vasthouden aan oude rituelen.
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Tabel 7

Wat De Goede Herder niet meer hoeft te doen.

Categorie

Aantal

% van alle antwoorden
In deze categorie

% van alle 77
respondenten

Niet elke week een viering
Kerkgebouw niet nodig
Geen energie in toekomst
steken
Andere dingen niet meer
doen

13
12
4

39
36
12

15
14
5

4

12

5

Totaal

33

De antwoorden op de vraag wat De Goede Herder niet meer hoeft te doen, kunnen worden gesplitst
naar leeftijdsgroep.
De helft (8) van de respondenten tot 50 jaar beantwoordt deze vraag niet, terwijl de andere helft
aangeeft dat de wekelijkse vieringen niet nodig zijn of dat het kerkgebouw niet nodig is. Een
respondent in deze leeftijdsgroep noemde beide mogelijkheden.
Van de 67 respondenten die ouder zijn dan 50 jaar (van de overige 2 is de leeftijd niet bekend)
beantwoordt meer dan de helft (39; 58%) deze vraag niet. Een kwart van de parochianen in deze
leeftijdsgroep die de vraag wel beantwoorden geeft aan dat dat het kerkgebouw niet nodig is (8) en een
kwart (8) geeft aan dat wekelijkse vieringen niet nodig zijn.
Tabel 8

Wat De Goede Herder niet meer hoeft te doen, per leeftijdsgroep.

Leeftijd respondenten

Tot 50 jaar

50-65 jaar

65+

?

Totaal

Geen antwoord
Nu is al minimaal

8
0

24
2

15
3

1

48
5

Niet elke week een viering
Kerkgebouw niet nodig
Geen energie in toekomst
steken
Andere dingen niet meer
doen

5
4
0

5
4
1

3
4
2

0

1

3

Aantal respondenten

16

37

30

2.4

1

13
12
4
4

2

85

Toekomst De Goede Herder

Op de vraag of De Goede Herder moet blijven bestaan, antwoordt iets meer dan helft (48 personen,
56%) dat het (heel) belangrijk is dat De Goede Herder blijft bestaan, terwijl 35 respondenten (41%) dit
niet belangrijk vinden of dit niet weten.
Van de parochianen tot 50 jaar vindt 25% het belangrijk dat De Goede Herder blijft bestaan, terwijl
dat bij de parochianen boven 50 jaar 68% is.
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Tabel 8

Belang dat De Goede Herder blijft bestaan per leeftijdscategorie.

Leeftijd respondenten
Niet belangrijk
Belangrijk
Heel belangrijk
Weet ik niet
Niet beantwoord
Aantal respondenten

Tot 50 jaar

50-65 jaar

65+

?

7

5
19 73%
3
3

2

30

2

8
3
1

25%

19
3

59%

4

6
2

16

37

Totaal

41
7

22
56%
13
2
85

Op de vraag wie mee wil werken aan een toekomstplan voor De Goede Herder, hebben 12
parochianen, waarvan 1 in de leeftijd tot 50 jaar (lid pastoraatsgroep), geantwoord dit te willen doen
en hebben 7 parochianen, waarvan 1 in de leeftijd tot 50 jaar, als antwoord een vraagteken geplaatst
met de opmerking dat ze eerst willen weten hoeveel tijd dit kost of dat ze willen kijken of ze dat wel
kunnen. De namen van deze 19 parochianen staan in de bijlage 2. De gemiddelde leeftijd van deze 19
parochianen is 59 jaar.
In de enquête is gevraagd in hoeverre vrijwilligers beschikbaar zullen zijn.
Van de respondenten zijn 41 parochianen vrijwilliger (48%), 43 (51%) geen vrijwilliger en is dit van 1
parochiaan niet bekend.
Bij de 16 respondenten tot 50 jaar zijn 5 vrijwilliger (31%) en bij de 61 respondenten die ouder zijn
dan 50 jaar zijn 31vrijwilliger (51%).
Van 39 vrijwilligers zeggen er 31 (79%) dit te willen blijven doen, 1 wil meer doen, 4 minder doen en
4 willen stoppen. Van de 38 niet-vrijwilligers geven 11 (29%) parochianen aan iets te willen doen
voor de Goede Herder. De namen van deze 11 parochianen en de vrijwilliger die méér wil doen staan
in bijlage 3.
Van 8 respondenten zijn niet alle gegevens bekend. Zes respondenten (50-65 jaar) die geen vrijwilliger
zijn geven niet aan of ze iets willen doen of niet. Een vrijwilliger waarvan de leeftijd niet bekend is,
wil stoppen. Van een parochiaan van 76 jaar oud is niet bekend of hij/zij vrijwilliger is.
Tabel 9

Wat (niet-) vrijwilligers willen gaan doen, per leeftijdsgroep.

Leeftijd respondenten

Tot 50 jaar

50-65 jaar

65+

?

Totaal

17
13
0
2
2

`17
15
0
2
0

1

Blijf dit doen
Wil meer doen
Wil minder doen
Wil stoppen

5
3
1
0
1

39
31
1
4
4

Geen vrijwilliger
Wil iets doen
Wil niet iets doen

11
1
10

15
7
8

12
2
10

Vrijwilliger

1

38
10
28

8
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Bespreking resultaten

De resultaten van de enquête zijn besproken in een gezamenlijke vergadering van locatieraad en
pastoraatsgroep op 3 december 2020.
3.1

Algemeen

In eerste instantie waren de locatieraad en pastoraatsgroep van plan om tijdens de jaarvergadering van
De Goede Herder de vragen voor te legen aan de parochianen. Door de corona situatie was dit niet
mogelijk. Het is redelijk om te veronderstellen dat met de schriftelijke enquête veel meer en meer
gevarieerde antwoorden op de enquête zijn gekomen, waardoor de informatie ook veel bruikbaarder is
om een toekomstplan voor de Goede Herder te maken.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 60 jaar. De meesten (67) zijn ouder dan 50 jaar en
slechts 16 jonger dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd en de leeftijdsopbouw van de respondenten was
verwacht. De enquête is gegeven aan een geselecteerde groep parochianen (vrijwilliger of bijdragend
aan kerkbalans of 70+) en de respons komt ook uit deze groep. De volwassen en zelfstandig wonende
kinderen van (voorheen) katholieke ouders zijn niet bereikt als ze geen vrijwilliger of betalende
parochiaan zijn. Daarmee missen we informatie van deze groep < 50 jaar. Gezien de eerdere
inspanningen van locatieraad en pastoraatsgroep is het redelijk om te veronderstellen dat deze groep,
die niet bereid is om bij te dragen aan de Goede Herder, niet of minimaal zou hebben gereageerd.
De respons op de enquête is hoog. Hieruit blijkt een grote betrokkenheid van de deelnemende
parochianen.
Het is niet verbazingwekkend dat vooral de vrijwilligers de enquête hebben ingevuld. Zij zorgen, met
een respons van 77%, ervoor dat de algehele respons zeer hoog is. Maar ook de respons bij de andere
deelnemers aan de enquête (32%) is erg goed.
Het valt op dat de respons in Bant lager is dan in Rutten en Creil. Bant heeft minder vrijwilligers dan
Rutten en Creil. Mogelijk is de betrokkenheid van parochianen in Bant lager dan in de andere dorpen.
Ondanks de locatie van het kerkgebouw in Rutten is de respons van de parochianen in Creil bijna even
hoog als in Rutten. Dat komt wellicht doordat in Creil, net als in Rutten, veel parochianen vrijwilliger
zijn in De Goede Herder en de respons van vrijwilligers erg hoog is.
De enquête heeft veel parochianen aan het denken gezet over hun relatie met De Goede Herder en de
Rooms Katholieke kerk. De parochianen konden vaak niet al hun gedachten, meningen of gevoelens
kwijt als antwoord op de vragen en ze hebben dan ook veelvuldig toelichtingen gegeven op hun
antwoorden. Om de resultaten van de enquête te structureren zijn de antwoorden teruggebracht tot een
aantal kernwoorden. Daarom zijn niet alle toelichtingen verwerkt in de resultaten van deze enquête.
Het lezen van de uitgebreide antwoorden en toelichtingen heeft de locatieraad en pastoraatsgroep wel
geholpen om de resultaten van de enquête zo goed mogelijk te interpreteren. Om de privacy van de
parochianen te respecteren, velen hebben hun naam vermeld, zullen de enquêtes niet zijn in te zien
voor derden. Een aantal karakteristieke verhalen zijn, anoniem, wel beschikbaar.
3.2

Wat een katholieke geloofsgemeenschap minimaal moet bieden.

Op een heel open vraag kun je heel open antwoorden verwachten. Van de parochianen is een grote
inspanning gevraagd, want ze moeten verwoorden wat ze belangrijk vinden. Het is veel gemakkelijker
als ze kunnen kiezen uit een aantal mogelijkheden, zoals bij gesloten vragen (bijvoorbeeld:
zondagsviering ja/nee). Vooraf is door locatieraad en pastoraatsgroep met opzet gekozen voor een
open vraag, om vooral niet leidend te zijn in de te geven antwoorden en de parochianen zelf te laten
kiezen waar ze prioriteit aan geven.
Het is opvallend dat bijna alle antwoorden op deze open vraag, goed in te delen zijn in vier
categorieën: vieringen, verbondenheid, aanwezigheid van een pasto(or) en inspiratie geven.
Blijkbaar is er grote overeenstemming onder parochianen wat de katholieke geloofsgemeenschap hen
moet bieden. Die grote mate van overeenstemming ontstaat waarschijnlijk ook door de gemiddelde
leeftijd van de respondenten (60) en doordat de meesten ouder zijn dan 50 jaar.
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Er zijn 15 parochianen die deze vraag niet beantwoorden. Omdat deze 15 respondenten meestal (13
van hen) ook de tweede vraag niet beantwoorden, geen vrijwilliger zijn (11) en niet willen meewerken
aan een toekomstplan (13) kan het niet beantwoorden van deze vraag betekenen dat ze weinig of
helemaal geen binding met De Goede Herder hebben. Ze hebben wel de moeite genomen om de
enquête in te leveren en willen blijkbaar wel gehoord worden. Ze betalen immers wel de jaarlijkse
kerkbijdrage.
Vieringen
De helft van de parochianen geeft aan dat ze een viering, een kerkdienst, verwachten. Velen hebben dit
specifiek verwoord. Het valt op dat bij vieringen niet meteen gedacht wordt aan de wekelijks
vieringen. De ‘wekelijkse vieringen’ worden ‘maar’ 9 keer genoemd. Het kan natuurlijk zijn dat veel
respondenten ervan uitgaan dat de zondagsvieringen er gewoon zijn. Misschien bedoelt men met
‘regelmatige’ vieringen ook wel ‘wekelijkse vieringen’ waardoor het belang van ‘wekelijks’ toeneemt.
Het is echter waarschijnlijker dat de respondenten de wekelijkse viering niet het allerbelangrijkst
vinden. De respondenten noemen namelijk wél heel specifiek de uitvaartvieringen en vieringen op
feestdagen.
Evenzeer noemen 27 parochianen (32%) de helft van de parochianen een viering helemaal niet als een
van de zaken die ze minimaal verwachten van de katholieke gemeenschap, maar noemen ze andere
zaken die ze belangrijker vinden.
Uitvaartvieringen worden door 17 parochianen belangrijk gevonden. Soms worden ze in combinaties
genoemd omdat dit in het spraakgebruik nu eenmaal gewoon is: rouw en trouw, terwijl er de afgelopen
vijf jaar geen trouwvieringen meer zijn geweest. Uiteraard vinden de oudere parochianen (de
respondenten zijn gemiddeld 60 jaar) uitvaartvieringen belangrijk. Ze willen zelf vanuit de kerk
begraven worden. Maar uitvaartvieringen hebben ook een belangrijke plaats binnen een familie en in
de dorpsgemeenschap. Ook jongeren zullen het wellicht belangrijk vinden dat vader of moeder door de
pasto(o)r begraven wordt, ook al komen ze zelf zelden (of nooit) in de kerk.
Vormselvieringen en 1e communievieringen worden genoemd, maar worden nu al (vormsel) of
binnenkort (1e communie) alleen nog polderbreed georganiseerd. Dat geldt wellicht ook voor de
vieringen op feestdagen (Kerstmis. Pasen) waarvan een aantal respondenten het belangrijk vinden dat
deze vieringen er (ergens) zijn.
In de antwoorden worden ook een aantal suggesties gedaan voor vieringen, in de resultaten gebundeld
tot ‘ander soort vieringen’. Deze suggesties, zoals jongerenvieringen (denk aan de vieringen met de
POP-up band) en oecumenische vieringen kunnen goed gebruikt worden bij het maken van een
toekomstplan voor de Goede Herder.
Uit de uitgeschreven toelichtingen op deze vraag, maar niet beschreven in de resultaten, komt vaak
naar voren dat uit de vieringen weinig inspiratie wordt gehaald. Het is niet duidelijk wat daarmee
wordt bedoeld, temeer daar inspiratie erg persoonlijk is. Het kan wel de moeite waard zijn om dit nog
eens nader te onderzoeken, te vragen aan de parochianen als De Goede Herder op zoek gaat naar een
nieuwe invulling van kerk zijn.
Verbondenheid
Wat onder de noemer ‘verbondenheid’ in de resultaten is genoemd, is een hele waaier aan zaken die
betrekking hebben op de aanwezigheid van de katholieke gemeenschap in de dorpsgemeenschap.
Het gaat om zaken die ook gedaan worden door maatschappelijke organisaties zoals Carrefour.
Ondanks de activiteiten van deze maatschappelijke organisaties, zien de respondenten toch een taak
voor de katholieke geloofsgemeenschap. Twee aspecten springen eruit: zorg voor zieken, ouderen en
nabestaanden en het elkaar ontmoeten.
De zorg voor zieken en ouderen wordt gedaan door de ZON groep en de zorg voor nabestaanden door
de werkgroep Omzien naar Elkaar. Deze groepen zijn erg actief en spelen een belangrijke rol binnen
de katholieke geloofsgemeenschap. Daar hebben de respondenten ook oog voor, wellicht omdat ze er
zelf of via ouders mee in aanraking zijn geweest.
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In elk dorp moet er wel iemand zijn die aanspreekpunt is voor vrijwilligers als ZON en Omzien naar
Elkaar. Dat is op dit moment pastor Wiebe Mulder. Als hij in 2022 met pensioen gaat zal DE Goede
Herder iets moeten organiseren om dit in stand te houden.
Het elkaar ontmoeten gebeurt ook bij vieringen. Een enkeling noemt specifiek het koffie drinken na de
viering. Met name bij bijzondere vieringen, zoals Allerzielen, feestdagen en uitvaarten, komt de
verbondenheid tot stand.
Pasto(or) aanwezig
De noodzaak voor een aanwezige pasto(o) wordt elf keer specifiek genoemd. Uiteraard is de pasto(or)
nodig als voorganger bij vieringen, maar is toch door zeven parochianen die ‘vieringen’ noemen ook
expliciet genoemd. Blijkbaar is de aanwezigheid van een pasto(o)r in de dorpen ook nodig om het
katholieke geloof een gezicht te geven. Er moet iemand zijn bij wie men terecht kan met
geloofsvragen of voor geloofsondersteuning.
Inspiratie
De behoefte aan inspiratie wordt op twee manieren verwoord: een aantal respondenten schrijft dat men
geïnspireerd wil worden en anderen schrijven dat ze niet geïnspireerd raken door de zondagsviering
(wat ze blijkbaar wel verwachten).
In vergelijking met de frequentie van de andere antwoorden, komt inspiratie weinig aan bod. Je zou
kunnen verwachten dat inspiratie juist het belangrijkste aspect van geloven is dat een katholieke
gemeenschap moet bieden. Het zoeken naar inspiratie en zingeving staat in Nederland immers hoog op
de lijst van niet-materiele zaken die aandacht moeten krijgen. Het zijn overigens bijna allemaal
parochianen van 50-65 jaar die als antwoord geven dat een katholieke gemeenschap minimaal
inspiratie moet geven.
3.3

Wat De Goede Herder niet meer hoeft te doen.

Ook hier gelden de opmerkingen die gemaakt zijn bij de eerste vraag (zie 3.2): er is een grote
inspanning gevraagd van de parochianen Bij deze vraag speelt wellicht mee dat de respondenten soms
geen goed beeld hebben bij alle activiteiten van De Goede Herder. Dan is het ook moeilijk om aan te
geven wat niet meer gedaan hoeft te worden.
De antwoorden zijn wonderwel goed in twee categorieën in te delen: geen wekelijkse vieringen meer
en geen kerkgebouw nodig.
Zonder leidend te zijn in het antwoord, antwoorden 13 parochianen dat de wekelijkse vieringen niet
nodig zijn. Dat komt overeen met hetgeen geantwoord is op de eerste open vraag waar wekelijkse
vieringen geen prioriteit krijgen. Deze respondenten zijn gemiddeld wat jonger dan de andere
respondenten, wat voor de toekomstplannen van De Goede Herder wellicht nog een rol kan spelen.
Het houden van vieringen is ook een vorm van gastvrijheid. De parochianen worden uitgenodigd om
te komen, met elkaar te vieren en elkaar te ontmoeten. Men kent elkaar ook al jaren omdat men samen
naar de kerk ging en elkaar in het dorp tegen komt. Wellicht gaan sommige mensen ook speciaal naar
de vieringen voor het ontmoeten van anderen. Minder vieringen zal ook betekenen dat er minder
ontmoeting plaats vindt.
Dat 12 parochianen aangeven dat de Servatiuskerk wel gesloten kan worden is op zijn minst
opvallend. Nergens is door locatieraad of pastoraatsgroep de suggestie gewekt dat dit zou kunnen gaan
gebeuren. Deze 12 respondenten geven ook aan dat ze De Goede Herder niet belangrijk vinden maar
betalen wel mee aan de instandhouding van de kerk middels kerkbalans. Vanuit dat oogpunt is het
noemen van de sluiting niet vreemd.
Gezien de rest van de resultaten van deze enquête is het niet verwonderlijk dat een kwart van de
respondenten tot 50 jaar noemt dat de kerk wel dicht kan. Wel valt op dat ook 4 respondenten van 5065 jaar en 4 respondenten van 65+ dit vinden. Blijkbaar ‘speelt’ het in alle leeftijdsgroepen, zij het
beperkt. Als alternatief voor de Servatiuskerk worden andere gebouwen in de dorpen genoemd (zoals
de PKN kerken of dorpshuis) en de katholieke kerken in Lemmer en Emmeloord.
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De beschikbaarheid van een ‘liturgische ruimte’ in elke dorp is belangrijk om samen regelmatig te
kunnen vieren en (voorlopig) voor uitvaartvieringen. Dat moet dan een liturgische ruimte in het dorp
zijn omdat de verbondenheid op dorpsniveau groter is dan op polderniveau.
Als een kerkgebouw niet meer nodig is, komt de vraag naar voren op welke manier je als
geloofsgemeenschap onderling contact houdt en wie dat gaat organiseren. Dat organiseren kan
waarschijnlijk niet verlangd worden van de pasto(or) en zal dan door de parochianen zelf moeten
gebeuren.
Er zijn vier parochianen die onomwonden vaststellen dat het niet meer de moeite waard is om energie
in de toekomst van de Goede Herder te steken. Deze vier parochianen geven ook aan dat ze De Goede
Herder niet belangrijk vinden.
3.4

Hoe belangrijk het is dat De Goede Herder blijft bestaan?

Meer dan de helft van de respondenten vindt het voortbestaan van De Goede Herder (heel) belangrijk.
Naarmate ze ouder worden vinden steeds meer respondenten dat het voortbestaan van De Goede
Herder (heel) belangrijk is. Andersom betekent het ook dat het belang dat parochianen hechten aan de
Goede Herder geloofsgemeenschap de komende jaren zal afnemen.
Opvallend zijn de respondenten die zeggen dat ze dit ‘niet weten’. De respondenten zijn zowel
vrijwilliger als niet-vrijwilliger, komen uit alle drie de dorpen en zijn van alle leeftijden. Het zou
kunnen dat het geven van dit antwoord samenhangt met de vorm waarin De Goede Herder verder gaat.
Maar deze groep respondenten geeft geen specifiek antwoord waarom ze ‘het niet weten’.
3.5

Beschikbaarheid vrijwilligers

De helft van de respondenten is vrijwilliger en ongeveer drie kwart van de vrijwilligers hebben de
enquête ingeleverd. Zij zijn zondermeer gemotiveerd voor hun vrijwilligerswerk. Het is een groep
mensen waar De Goede Herder op kan vertrouwen. Maar het is ook een heel selecte groep die kleiner
wordt door afnemende vitaliteit.
De meeste vrijwilligers willen hun activiteiten blijven doen. Dat is niet verbazingwekkend, want de
afgelopen jaren zijn veel vrijwilligers die dat wilden, al gestopt met hun vrijwilligerswerk. De
vrijwilligers die nu nog over zijn, hebben al eerder aangegeven hiermee door te willen gaan (en zijn
betrokken bij De Goede Herder en gemotiveerd om de enquête in te vullen).
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers die de enquête hebben ingevuld is 62 jaar, de helft is ouder
dan 63 jaar. De helft van de vrijwilligers die willen doorgaan met hun vrijwilligerswerk is ouder dan
65 jaar. Als je tien jaar verder kijkt zullen meerdere mensen van deze groep het vrijwilligerswerk niet
meer willen of kunnen doen.
Het is des te opvallender dat er maar liefst 11 niet-vrijwilligers zijn die iets voor de Goede Herder
willen doen. Een aantal zijn ‘oude bekenden’ en sommigen hebben (terecht) goed omschreven waar ze
voor gevraagd kunnen worden. Hoewel de gemiddelde leeftijd van deze ‘nieuwe’ vrijwilligers 59 jaar
is, geeft het wel aan dat niet alle potentieel bij de locatieraad en pastoraatsgroep bekend is. De groep
parochianen kan taken overnemen van vrijwilligers die willen stoppen of minder willen doen. Een
‘verjonging’ van de groep vrijwilligers wordt hiermee niet bereikt.
Wat de locatieraad en pastoraatsgroep al een aantal jaren ondervinden wordt door de resultaten van de
enquête bevestigd. Vrijwilligers haken af, een groep wil wel blijven zolang het kan, maar er is geen
aanwas van jongeren. Nieuwe vrijwilligers vinden is (bijna) ondoenlijk.
3.6

Vrijwilligers voor een toekomstplan

Door de enquête is in een keer een gevarieerde groep betrokken parochianen geïdentificeerd die mee
willen werken aan de toekomst van De Goede Herder. Het is opvallend dat dit parochianen uit Rutten
zijn, misschien één uit Creil en misschien één uit Bant. Dat zal komen doordat de Servatiuskerk in
Rutten staat. De toekomst van De Goede Herder betreft echter alle drie de dorpen. Locatieraad en
pastoraatsgroep krijgen wellicht een extra taak in het behartigen van belangen van alle drie dorpen.
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4
4.1

Conclusies
Wat een katholieke geloofsgemeenschap minimaal moet bieden.

1. Vieringen moeten met een zekere regelmaat in de dorpen behouden blijven, maar niet
noodzakelijk elke week.
2. Uitvaartvieringen in eigen dorp moeten mogelijk blijven.
3. Vieringen op hoogtijdagen moeten in de polder aangeboden worden.
4. De Goede Herder moet voor ‘Zieken Ouderen en Naasten’ en ‘Omzien Naar elkaar' , goed
georganiseerd aanwezig blijven in de dorpsgemeenschappen.
4.2

Wat De Goede Herder niet meer hoeft te doen.

1. Wekelijkse vieringen zijn niet nodig.
2. De Servatiuskerk in Rutten hoeft niet open te blijven.
De Goede Herder / Emmaüsparochie zorgt voor de beschikbaarheid van minimaal één liturgische
ruimte per dorp (PKN kerk of Dorpshuis) om te vieren en te ontmoeten.
4.3

Hoe belangrijk het is dat De Goede Herder blijft bestaan?

De Goede Herder als herkenbaar onderdeel van de Emmaüsparochie moet blijven bestaan.
4.4

Beschikbaarheid vrijwilligers

1. Er zijn voor de korte termijn nog vrijwilligers beschikbaar voor lopende zaken.
2. Vrijwilligers die minder willen gaan doen of willen stoppen zouden in een aantal gevallen nog
vervangen kunnen worden.
3. Doordat er voor de lange termijn (5-10 jaar) geen vrijwilligers beschikbaar zijn, is de continuïteit
van De Goede Herder in gevaar.
4.5

Vrijwilligers voor een toekomstplan

Er zijn voldoende vrijwilligers om een toekomstplan te maken.

Algehele conclusie
Er is geen basis om de Goede Herder in de huidige vorm langdurig in stand te houden.
De Goede Herder moet blijven bestaan waarbij de geloofsgemeenschap zich richt op zieken,
ouderen en alleenstaanden en het regelmatig samen vieren van het geloof in de drie dorpen dat
georganiseerd moet kunnen worden met minder vrijwilligers en zonder eigen kerkgebouw.
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5

Aanbevelingen

Stel vóór 1 juni 2021 een ‘Toekomstplan De Goede Herder’ op.
Ga er bij het opstellen van dit toekomstplan van uit dat de uitvoering van het plan begint op 1 januari
2022 en op 1 juli 2025 is voltooid.
Neem als startpunt de gegevens per 1 januari 2020 zoals aantal parochianen, aantal actieve
kerkbezoekers, aantal vrijwilligers, de onderhoudsstaat van het kerkgebouw,
De financiële positie van de Goede Herder en de Emmaüsparochie en het personeelsformatiebeleid
van de Emmaüsparochie.
In dit Toekomstplan De Goede Herder, dat het karakter van een reorganisatieplan heeft, wordt
minimaal aandacht besteed aan de volgende punten:
1) Hoe vieringen zullen worden gehouden.
a) Hoe met een zekere regelmaat, maar niet noodzakelijk wekelijks, vieringen gehouden kunnen
worden.
b) Hoe in de dorpen Bant, Creil en Rutten uitvaartvieringen gehouden kunnen (blijven) worden.
c) Hoe en waar vieringen op feestdagen worden aangeboden.
d) Beschrijf of en hoe kan worden samengewerkt met de PKN-gemeenten in de dorpen.
e) Ga ervan uit dat de Servatiuskerk in Rutten op termijn gesloten wordt en bepaal een
richtdatum waarop dit gebeurt.
2) Hoe de katholieke geloofsgemeenschap De Goede Herder met elkaar en met de dorpen verbonden
blijft.
a) Hoe de zorg voor Zieken, Ouderen en Naasten (ZON) en de zorg voor nabestaanden (Omzien
naar elkaar) door de katholieke geloofsgemeenschap lokaal kan blijven bestaan.
b) Hoe een pasto(o)r hierin een rol kan vervullen als inspirator.
c) Hoe samengewerkt kan worden met andere maatschappelijke organisaties en de PKN kerken
in Bant, Creil en Rutten.
3) Stem af met het Emmaüsbestuur hoe ervoor gezorgd kan worden dat er in elk van de drie dorpen
een liturgisch centrum beschikbaar blijft/komt.
4) Hoe de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap De Goede Herder gerealiseerd kan
worden
a) Personele bezetting
i) Beschrijf wat de ondersteuning door een pastorale kracht zal zijn qua omvang en
activiteiten voor lokale vieringen en voor verbondenheid in de dorpen.
ii) Verwerk de consequenties van het bereiken van de pensioendatum van Wiebe Mulder in
2022 in het plan en ga ervan uit dat zijn uren niet volledig vervangen worden. Vanaf 2022
zullen twee volledige krachten de Emmaüsparochie bedienen.
iii) Neem ook mee dat de VP-groep geen opvolging kent en de huidige VP-leden in 2022
tevens stoppen.
b) Vrijwilligers: beschrijf welke taken door vrijwilligers uitgevoerd zullen worden.
c) Financieel: beschrijf in grote lijnen de consequenties van het toekomstplan voor de financiën
van De Goede Herder voor de periode 2022 tot 2025.
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Voorstel aan het bestuur van de Emmaüsparochie voor het proces van het maken van het
Toekomstplan De Goede Herder, geschreven voor de periode 2022-2025
Het opstellen van dit Toekomstplan De Goede Herder vereist een “open mind” en inzicht in de huidige
structuren en gang van zaken binnen de Emmaüsparochie en de Rk Geloofsgemeenschap De Goede
Herder.
De locatieraad en pastoraatsgroep stellen voor dat zij zélf het ‘Toekomstplan de Goede Herder’ zullen
opstellen, dat voor 15 juni 2021 zal worden aangeboden aan het Emmaüsbestuur.
Er hebben zich 13 parochianen uit de drie dorpen gemeld die mogelijk mee willen denken over een
toekomstplan. De locatieraad en pastoraatsgroep stellen voor dat deze 13 parochianen op minimaal
twee avonden worden uitgenodigd waarbij zij als klankbordgroep dienen voor de uit te zetten stappen
van de locatieraad en pastoraatsgroep.
Gaandeweg het traject zal het Emmaüsbestuur op de hoogte gehouden worden van de voortgang van
het maken van het toekomstplan. Waar nuttig en noodzakelijk zal het bestuur uitgenodigd worden om
het proces te ondersteunen.
Nadat het toekomstplan is besproken binnen De Goede Herder zal een gedragen voorstel worden
voorgelegd aan het bestuur van de Emmaüsparochie voor verdere besluitvorming.
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6

Bijlagen

Bijlage 1

Vragen voor parochianen oktober 2020

U mag ook op de achterkant schrijven
1. Wat moet een katholieke geloofsgemeenschap u minimaal te bieden hebben? (zelf opschrijven)
2. Wat hoeft de Goede Herder Geloofsgemeenschap volgens u niet meer te doen? (zelf opschrijven)
3. Hoe belangrijk is het voor u dat de geloofsgemeenschap De Goede Herder blijft bestaan?

□
□
□
□

Niet belangrijk
Belangrijk
Heel belangrijk
Weet ik niet

4. Bent u vrijwilliger voor De Goede Herder? Wat gaat u doen? (aankruisen wat voor u geldt)

□

Ja, ik ben vrijwilliger.

□
□
□
□
□

Ik blijf dit doen.
Ik wil méér doen. Jullie mogen me daarvoor vragen (onderaan graag naam invullen).
Ik wil minder gaan doen.
Ik wil stoppen.

Nee, ik ben geen vrijwilliger.

□
□

Ik wil iets doen. Jullie mogen me daarvoor vragen (onderaan graag naam invullen).
Ik wil geen vrijwilliger zijn.

5. Wilt u helpen om komend jaar een toekomstplan voor De Goede Herder Geloofsgemeenschap te
maken?

□

Ja (onderaan graag naam invullen)

□

Nee

6. Als u iets anders wilt vertellen aan locatieraad of pastoraatsgroep kunt u dat op de achterkant
schrijven.
Mijn leeftijd: …….. jaar

Mijn naam (niet verplicht): ………………………
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Bijlage 2a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Parochianen die willen meewerken aan het toekomstplan

Naam

Plaats
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Creil
Creil

Namen verwijderd i.v.m. privacy

Leeftijd
67
60
69
59
75
51
50
60
43
61
68
57

* Lid van Locatieraad/Pastoraatsgroep
Bijlage 2b
1
2
3
4
5
6
7

Parochianen die misschien willen meewerken aan het toekomstplan

Namen verwijderd i.v.m. privacy

Bijlage 3

67
56
60
59
59
60
49

Niet-vrijwilligers die iets willen doen

Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Bant
Creil

Namen verwijderd i.v.m.
privacy

Plaats
Bant
Bant
Rutten
Rutten

Leeftijd
53
60
56
43

Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten
Rutten

70
54
59
71
60
59
60

Kortstondige activiteit,
Bijv. 1x kinderviering
Koor
Kinderviering met school

Later misschien

Vrijwilliger die iets méér wilt doen
10

Rutten

47

Technische klusjes
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