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Martinus Mark

Nieuws maart 2003
Commissie gebouwen en terreinen

Geschiedenis


Door de eeuwen heen heeft onze katholieke geloofsgemeenschap in Gendt zich steeds aangepast aan nieuwe omstandigheden. Aanpassingen die zich richten op een zo goed mogelijk vervullen van onze opdracht: het verkondigen van het Evangelie.

1840

Na de reformatie en de daarop volgende periode van beperkte godsdienstvrijheid, werd gebruik gemaakt van een kerkgebouw in Hulhuizen dat toen buitenlands gebied was. Rond 1840 kwam de vraag op wat beter was, grote inspanningen getroosten om het kerkgebouw te behouden, uit te breiden en te beschermen tegen het opdringende water van de Waal, of een nieuwe kerk bouwen op een centrale plaats, goed beloopbaar voor alle parochianen. Het werd een nieuw kerkgebouw aan de Markt. Het oude kerkgebouw werd afgebroken.

1900

Rond 1900 bleek die kerk niet meer te voldoen en in 1908 werd een nieuw kerkgebouw aan de Nijmeegsestraat ingewijd. Daar kwam ook de nieuwe, nu nog bestaande pastorie. Het oude kerkgebouw aan de Markt werd verbouwd tot verenigingsgebouw Providentia.

1945

Na terugkeer van de evacuatie bleken kerk en Providentia ernstig beschadigd, net als de meeste woningen. Weer werd besloten tot nieuwbouw. Eerst een noodkerk, daar werd later een stuk voor gebouwd tot wat nu Providentia is. Daarna werd de huidige kerk gebouwd, gedeeltelijk over de fundamenten van de oude heen. De nieuwe kerk werd in 1952 ingewijd en in 1958 werd er de hoge toren naast gebouwd.

2000

Nu een vijftigtal jaren later staan we voor eenzelfde beslissing. Het huidige kerkgebouw en de pastorie met daarin het parochiecentrum voldoen niet meer. Ze belemmeren ons in onze opdracht om ook in deze tijd een goede katholieke geloofsgemeenschap te zijn. Nieuwe gebouwen en faciliteiten zijn nodig voor onze taken nu en in de toekomst. En weer gaan we er een nieuw kerkgebouw neerzetten.


Veranderingen


Vergelijken we de situatie van onze parochie imet die van 30 tot 40 jaar geleden, dan zien we aantal veranderingen.

Priesters en leken

Vroeger waren er een pastoor en twee kapelaans, drie priesters die samen het pastorale werk deden. Tegenwoordig delen we een pastoraal team van twee priesters en een diaken met de parochies van Bemmel, Haalderen en Doornenburg. Effectief 1 pastor, waar er vroeger drie waren. Dit aantal zal de komende jaren verder verminderen.

Vroeger was er een koster in dienst en was er een Gregoriaans koor. Nu hebben we 4 koren en meer dan 400 vrijwilligers die een groot aantal taken verrichten. Taken op het gebied van liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en pastoraat. Taken die vroeger door de priesters verricht werden, maar ook veel nieuwe taken. Samen verrichten die vrijwilligers het werk van 30 tot 40 personen die een volledige baan hebben. “Geloofsgemeenschap gedragen pastoraat” noemt ons bisdom dat.

Geloofsbeleving

Ook de geloofsbelevenis van parochianen is anders geworden. De deelname aan de weekeinde vieringen was massaal. Vier keer een volle kerk. Tegenwoordig houden we 1 of 2 vieringen waar 100 tot 150 parochianen komen. In de enorme kerk zie je ze nauwelijks zitten.

De deelname aan doopsel, eerste communie en vormsel is groot. Ook voor het afscheid nemen van dierbare overledenen weet men de kerk voor avondwake en uitvaart goed te vinden. Parochianen vragen in de huidige tijd veel individuele aandacht. Door de grote en gratis inspanningen van onze vrijwilligers kan die aandacht ook geboden worden. De inspirerende en deskundige begeleiding van onze pastores maakt dat hen mogelijk.

Er zijn er veel nieuwe activiteiten voor kleine groepen parochianen ontstaan. Dit noemt ons bisdom “Missionair pastoraat”, ons ook richten op mensen die niet zo vaak in de kerk komen.


Aanpassingen gebouwen


Over hoe we als geloofsgemeenschap kunnen omgaan met de geschetste veranderingen is in onze parochie veel nagedacht. Ook met onze buurtparochies en binnen het dekenaat is dit uitvoerig besproken. Ons toekomstgericht beleid is gebaseerd op geloofsgemeenschap gedragen en missionair gericht pastoraat. Dit wordt ondersteund door samenwerking met onze buurtparochies en een gezamenlijk pastoresteam. Dit alles heeft gevolgen voor onze ruimte behoefte en voor de financiële mogelijkheden.

Kerkzaal

Deze is nu veel te groot, 100 tot 150 personen in een ruimte waar er meer dan 1000 in kunnen. Dat heeft een sterk negatief effect op de beleving van elke viering, de gewenste sfeer kan er maar heel moeilijk ontstaan.

Uiteraard geeft het gebruik van een enorme ruimte voor een beperkt aantal personen een sterke druk op de exploitatie lasten. We geven te veel geld uit aan gebouwen en te weinig aan zorg voor mensen.

Parochiecentrum

Het zaaltje achter de kerk en de ruimten boven achter in de pastorie zijn onvoldoende voor onze vele vrijwilligers, werkgroepen en de activiteiten die begeleid worden. Die activiteiten zijn door de achteraf gelegen locatie, ook niet goed zichtbaar voor onze Gendtse gemeenschap. Geschiktere ruimten op een locatie waar veel mensen komen is nodig voor een beter bereik en uitstraling van onze activiteiten.

Door de ruimten te delen met anderen ontstaat die levendige omgeving en kunnen de kosten lager worden. Onze vele vrijwilligers zullen echter een betere ondersteuning nodig hebben dan we nu kunnen bieden. Daar zullen meer middelen voor nodig zijn.

Pastorie

Voor een eventuele priester-pastor, het is onbekend hoelang we daar nog over kunnen beschikken, is uiteraard geen grote pastorie meer nodig.


Aan renovatie toe


Ons kerkgebouw is na 50 jaar aan renovatie toe.

Renovatie

Naar schatting van het bouwbureau van ons bisdom zou dit € 1.500.000,- kosten. Het bouwbureau is betrokken bij alle plannen rond de meer dan 300 kerken in ons bisdom en heeft daar goed inzicht in. Daken, ramen, muren, etc. alles dient grondig aangepakt te worden. Er zijn ook grote scheuren in de muren, mogelijk veroorzaakt doordat de kerk gedeeltelijk over de fundamenten van de oude kerk is heen gebouwd. Dit zou dan verder onderzocht dienen te worden. In het bedrag zit een klein gedeelte voor beperkte bouwkundige aanpassingen.

Het benodigde bedrag hebben we niet, misschien kunnen we er nu € 100.000,- insteken. In feite hebben over de afgelopen periode te weinig inkomsten gehad om te kunnen reserveren voor groot onderhoud.

Verbouwing

Uitvoerig is gekeken naar de mogelijkheden om de ruimten die we nodig hebben, in het bestaande kerkgebouw onder te brengen. Zowel door het bouwbureau, dat dit al voor veel kerken gedaan heeft, als door de commissie gebouwen en terreinen. De conclusie was dat verbouw geen goede mogelijkheden biedt. Het zal niet de goede ruimten en ligging ervan opleveren die we wensen. De benodigde investeringen en de exploitatielasten zullen boven onze mogelijkheden liggen. Onze toekomst ligt in nieuwbouw van een kerkzaal.

Geen monument

Ons kerkgebouw is geen monument, staat niet op de lijst van onze gemeente en van het rijk. Het heeft ook volgens het bisdom geen bijzondere bouwkundige, architectonische of inrichtingswaarde. De commissie gebouwen en terreinen is het eens met die conclusie.

Ook de pastorie heeft geen monumentale status. Maar we willen onderzoeken of we dit voor Gendt markant gebouw uit 1908 goed kunnen inpassen in de nieuwbouw plannen.




Martinus Mark


Gezien onze wens om ons parochiecentrum en missionair gerichte activiteiten te situeren in een levendige omgeving, ligt samenwerking met verenigingen en andere organisaties voor de hand. Ook in het verleden is nieuwbouw van een kerk altijd gepaard gegaan met aandacht voor de situatie van verenigingen. Voor een leefbare dorpsgemeenschap met aandacht voor iedereen zijn die van onschatbare waarde.

Vandaar ons idee van “Mark”, samen met anderen kijken naar dat grote stuk grond in het centrum van Gendt. Daar een nieuw hart scheppen gericht op de behoeften van deze tijd.

Sociaal cultureel

Een levendig centrum voor de Leemhof, bibliotheek, parochiecentrum en andere verenigingen. Met een grote zaal en podium, onmisbaar voor grote, samenhang scheppende activiteiten. Maar wel heel duur en alleen door samenwerking van ons allen in stand te houden.

Een nieuw kerkgebouw

Een plaats waar onze geloofsgemeenschap goed kan samenkomen om ons geloof te vieren. Hoe die er uit gaat zien weten we niet, in een apart artikel staat beschreven hoe we tot een ontwerp willen komen.

Wonen en zorg

Er is in Gendt veel behoefte aan levensduurbestendige woningen. Woningen waarin door thuiszorg en St. Jozef goede zorg verleend kan worden wanneer dat nodig wordt. Door nieuwbouw daarvan komen er woningen vrij voor jongeren en gezinnen met kinderen.

Uitstraling

We willen een groene uitstraling van onze Martinus Mark. Bepaalde bestaande zaken, zoals bomen lanen, pastorietuin en de kersenbongerd, bieden goede aanknopingspunten. Parkeren zien we het liefst ondergronds gebeuren.

De hoge toren, van verre zichtbaar, en de pastorie willen we goed inpassen in de Mark.


Herinneringen


We hebben allemaal veel herinneringen aan gebeurtenissen die in de bestaande kerk hebben plaatsgevonden. Velen zijn er gedoopt en hebben er de eerste communie en het vormsel ontvangen. Er zijn veel huwelijken gesloten en we hebben er van vele dierbare overledenen afscheid genomen. Veel zorgen hebben we er bij God en Maria kunnen neerleggen, individueel en gezamenlijk. We hebben er veel vieringen kunnen houden, vol dankbaarheid voor het vele goede dat ons overkwam en voor wat anderen voor ons hebben betekend.

Die herinneringen zijn goed, ze vormen ons en we hebben er behoefte aan om er over te praten. Het is bekend dat verdrukking van gevoelens en herinneringen bij mensen tot grote schade kan leiden.

We weten ook dat we ons niet moeten laten verleiden tot het koste wat het kost in stand houden van zaken en omstandigheden, tot het vastklampen aan wat gebeurd is. Maar dat we verder moeten, onze herinneringen koesteren en gebruiken om verder gestalte te geven aan ons leven.

In onze nieuwe kerk zal veel ons aan het verleden doen herinneren. Maar het zal ook een geschiktere plaats zijn voor onze vieringen. Een plaats om nieuwe herinneringen op te doen. Een plaats om ons geloof aan onze kinderen door te geven.




Liturgische ruimte


Voor de commissie gebouwen en terreinen is de nieuwe kerk nog slechts zoveel vierkante meter, die een plaats moet krijgen in Martinus Mark, goed gelegen ten opzicht van de andere functies. Ons bisdom kwam al met een schets: “kijk eens, een mooie moderne ronde kerk met een schuin dak en mooi invallend licht”. Zo willen wij het niet aanpakken.

Onze nieuwe kerk moet doordacht worden vanuit onze parochiegemeenschap. Vanuit onze gedachten en opvattingen over liturgie en vanuit onze wijze van vieren met een veelzijdige inbreng van velen dient het gebouw langzamerhand gestalte te krijgen. Iedereen, jong of oud, moet er zich thuis kunnen voelen.

Opvattingen over geloof en vieringen zijn de laatste tientallen jaren veranderd. We benadrukken nu andere aspecten dan vroeger. Dat heeft gevolgen voor architectuur en inrichting van kerkzalen. Al deze ontwikkelingen gaan we samen met onze buurtparochies in kaart brengen, ook zij immers werken aan gebouw aanpassingen.

Aan al onze liturgische en andere werkgroepen vragen we om bij te dragen aan de gedachtevorming over wensen en eisen waaraan de nieuwe kerkzaal dient te voldoen. Allen dragen bij aan onze vieringen of het nu voorgangers, koren, versiergroep of schoonmaakgroep betreft. Allemaal kunnen ze aangeven hoe in de nieuwe kerk hun inspanningen beter tot hun recht kunnen komen. Koren kunnen nadenken over een geschikt orgel en andere muziekinstrumenten en een plaats waar hun gezang het beste uitkomt. Bloemversieringen accentueren het thema en karakter van een viering en brengen mensen in een juiste stemming, goede plaatsen daarvoor zijn belangrijk. Speciaal ook de inbreng van onze jongeren en van groepen die vieringen voor jongeren verzorgen, vinden we belangrijk.

Wij nodigen iedereen uit zijn of haar inbreng te leveren, want aan ieder van ons is Gods Geest gegeven tot welzijn van ons allen.



