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Werkdocument Martinus Mark, visie op de toekomst.
Gendt, juli 2003, versie 1.5

Deze tweede versie is een vervolg op de eerste versie die onder de titel ‘ Martinus Mark, plan voor de toekomst’ is verschenen. Plan is door visie vervangen daar de commissie in maart 2003 wat te optimistisch tegen de wereld van de direct belanghebbenden en betrokken instanties heeft aangekeken.

In deze versie is de toekomst van het kerk zijn in de komende jaren concreter en gedetailleerder verwoord en is de visie op de welzijnsaspecten van de omliggende gemeentelijke faciliteiten meer uitgediept.
Martinus Mark.
Korte historische inleiding.
De naamgeving Martinus Mark is gebaseerd op het oude woord “mark”met de betekenis van ‘ongedeelde grond’. We vinden deze betekenis terug in de oude adellijke titels als markgraaf en markies.

In de letterlijke zin kijken we naar een stuk grond van ruim 2 ha, voor een groot gedeelte eigendom van de Martinusparochie en voor een ander deel van de gemeente Lingewaard, die we ongedeeld, als één geheel, willen bekijken. Hierop bevinden zich een kerkgebouw uit 1952, een pastorie uit 1906, een kerkhof waarvan besloten is dat die geruimd gaat worden, sociaal-cultureel centrum de Leemhof, zaal Providentia en de bibliotheek.Vroeger was het gedeelte van de gemeente ook van de Martinusparochie, er stonden scholen en een gemeenschapshuis met bibliotheek op. Van oudsher heeft de kerk het bevorderen van welzijn, diaconie genoemd, als haar taak gezien; dit zijn haar pijlers binnen onze geloof-, leef- en woongemeenschap. Zo bestaat de bibliotheek al zo’n 150 jaar, de eerste 120 jaar als een activiteit van de parochiële Vincentiusvereniging. Gelukkig zijn ook de burgerlijke overheden de laatste eeuw een steeds grotere rol op het welzijnsgebied gaan spelen. Dit heeft onder meer geleid tot verzelfstandiging van oude parochiële activiteiten in een aantal organisaties en een actieve rol van de gemeente.

Samen met veel van die organisaties wil die Martinusparochie gaan kijken naar een nieuwe invulling van dit gebied: de Martinus Mark. Dit betreft onder meer de gemeente Lingewaard en haar wijkplatforms, Zorgcentrum Sint Jozef, de Woonstichting Gendt, de Bibliotheek, het Sociaal Cultureel Centrum en de gebruikers van Providentia. Zo heeft hier “mark” ook een symbolische betekenis. Ongedeeld samen kijken naar het welzijn van de inwoners van Gendt en vandaar uit gestalte geven aan Martinus Mark.

Het benodigde overleg hiervoor wordt steeds intensiever. Verder wordt samen met de gemeente en de wijkplatforms een organisatie van gebruikers ingericht waarin de hoofdspelers en direct betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

Uitgangspunten en visie.
Om een dergelijk groot traject te kunnen starten en leiden dient een visie te worden vastgelegd waaraan gedurende de plannings- en realisatiefase getoetst gaat worden.

We onderkennen hierbij drie opdrachten:

	We willen de continuïteit van het kerk-zijn in onze parochie voor de lange termijn veilig stellen en uitbouwen. Het kerk-zijn betekent hierbij alle facetten die passen binnen de vier werkvelden diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw. Hierbij wordt uitgegaan van de toekomstgerichte visie van de Martinusparochie met als kernwoorden “geloofsgemeenschap gedragen pastoraat” en “missionair gericht pastoraat”. Voor verwezenlijking hiervan is nauwe samenwerking met de andere zes parochies van Lingewaard een voorwaarde. Maar ook het contact met organisaties in onze omgeving.


We willen hiervoor alle benodigde faciliteiten op het gebied van financiën, gebouwen en materiele voorzieningen beschikbaar stellen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het gegeven dat de werkzaamheden voor onze parochie grotendeels, meer dan 95%, door een groot aantal vrijwilligers verricht worden, die door gespecialiseerde pastores worden ondersteund. Het streven naar “geloofsgemeenschap gedragen pastoraat” zal dit doen toenemen. “Missionair gericht pastoraat” vraagt om een situering van onze faciliteiten in nauw contact met andere sociale en culturele voorzieningen binnen onze Gendtse leefomgeving.

We willen ervoor zorgen dat voor minimaal 30 jaar een sluitende exploitatie opzet verkregen gaat worden.

Gemeentelijke planologische visie.
Er wordt uitgegaan van een geschikte gemeentelijke planologische visie vervat in een structuurnota van het Martinus Mark gebied. Deze visie moet gebaseerd zijn op de gewenste toekomstige ontwikkelingen en moet de nieuwste ontwikkelingen op planologisch en stedenbouwkundig gebied bevorderen. Er dient een duidelijke visie te zijn op de relatie tussen en met de commerciële, zorg en educatieve centra van Gendt. Er is een duidelijke visie op de woon- en zorgwensen naar de toekomst toe. Het bevat een duidelijke visie op het behoud van delen van bestaande panden en groengebieden.

Alle bovengenoemde visies sluiten aan op de toekomstvisie van de Martinusparochie en bevorderen de verwerkelijking daarvan.
Architectuur.
De te kiezen architectuur moet niet aansluiten op “modeverschijnselen” zoals de huidige bouw in de jaren 20 en 30 stijl laat zien en moet niet van het gelijke niveau zijn als in de ons omliggende dorpen en stadswijken. De architectuur moet toekomst gericht en uitdagend zijn. De architectuur dient duidelijk herkenbaar te zijn als het nieuwe hart voor Gendt op het gebied van de sociale, culturele en religieuze activiteiten. De architectuur dient een uitnodigend karakter uit te stralen voor deze functies.

Een goede bereikbaarheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers is een vereiste waarbij de inwoners die slecht te been zijn prioriteit genieten.
Toekomstige ruimtevraag voor de parochie.
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de ruimte aan de orde gesteld die noodzakelijk/wenselijk is voor de parochie in de toekomst. Deze vraag moet een antwoord geven op het actuele kwalitatieve ruimte gebrek en het kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige vraag naar ruimte.

De kerkzaal moet herkenbaar en bruikbaar zijn, mede rekening houdend met de moderne en toekomstige geloofsontwikkelingen. De kleinere kerkzaal voor de reguliere diensten op zon- en feestdagen zal bij bijzondere gelegenheden uitgebreid moeten kunnen worden tot het drie-voudige aantal bezoekers.

Het parochiecentrum is aansluitend aan de sociaal-culturele ruimten en maakt zoveel als mogelijk gebruik van de daar aanwezige voorzieningen.

Er dient een goed geoutilleerd, bereikbaar en herkenbaar mortuarium te komen, geschikt om afscheid te nemen. Er dient een goede relatie met de kerkzaal te zijn voor de afscheidsvieringen.
De kerkzaal.
De kerkzaal dient te voldoen aan de moderne inzichten betreffende geloof en liturgie. Alle type vieringen dienen er goed gehouden te kunnen worden waarbij geldt dat elk type eigen eisen stelt. Dit dient nog nader door een liturgische groep uitgewerkt te worden. Daarbij zal naar een aantal aspecten gekeken worden, die mogelijk qua vorm van de ruimte conflicterende eisen geeft. Om een voorbeeld te geven, het aspect van “Gods volk onderweg” duidt meer op een lengte richting waarlangs men onderweg kan zijn, het aspect “aanzitten aan de maaltijd van de Heer” duidt meer een ronde vorm aan, zittend rond een tafel. De architect dient zich daarom goed in te werken in alle liturgische aspecten en de wensen van de gebruikers om een goede oplossing te vinden. Ondersteuning hiervoor zal door een gebruikersgroep geboden worden. De bestaande gebouw situatie dient daarvoor geen belemmering te vormen.

De benodigde grootte wat betreft het aantal personen is nog in onderzoek, te denken valt nu aan 150-250 personen, bij bijzondere vieringen uit te breiden tot 500-600. De ruimte daarvoor dient te worden gezocht in aanpalende ruimten van het kulturhus. Belangrijk is ook een “gelede” indeling en vormgeving, waarbij mensen uitgenodigd worden voorin te gaan zitten en waarbij ook bij kleine aantallen een benodigde goede sfeer gecreëerd wordt.

Het liturgisch centrum, met een verplaatsbaar stenen altaar en ambo (lezenaar), dient groot genoeg te zijn en zichtbaar voor alle aanwezigen. Bij grote vieringen kunnen projectieschermen daarbij helpen. Audiovisuele middelen verdienen ook de aandacht als communicatie middel tijdens de vieringen en voor uitzendingen via internet en locale radio/televisie. Goede mogelijkheden voor aankleden met bloemstukken en andere attributen dienen aanwezig te zijn.

Doopvont en tabernakel dienen een geschikte plaats te krijgen. Hetzelfde geldt voor gedachteniskruisjes, doopdruppels en de ruimte voor aankondigingen en informatiemateriaal. Een stilteruimte / Mariakapel dient aanwezig te zijn en goed te bezoeken ook als de kerkzaal in gebruik is. De mogelijkheid dient te bestaan de kapel langer open te hebben dan de kerkzaal, die we liefst ook voortdurend open hebben.

Er dient ook ruimte te zijn voor een orgel en andere muziekinstrumenten en een goede plaats voor koren (tot 30 personen). Opzij van het altaar, aansluitend aan de andere aanwezigen, is op dit moment de meest aangewezen plaats. De andere zijkant is dan geschikt voor voorgangers, lectoren, acolieten en misdienaars

Daarnaast is er een aparte sacristie ruimte nodig (30-40 m2) en een opslagruimte voor religieuze attributen (20-30 m2).

Dichtbij de uitgang dient er binnen of buiten de kerkzaal een ruimte te zijn voor ontmoeting en om koffie te drinken. De kerkzaal dient ook geschikt te zijn voor repetities van koren. Het is wenselijk dat de kerkzaal ook geschikt is voor andere ontmoetingen en bepaalde vergaderingen, maar dit mag geen afbreuk doen aan de liturgische functie.

De kerkzaal dient zodanig gesitueerd te zijn dat er ruimte is voor een mogelijke toekomstige aanbouw en verbouw tot een grootte van 400-600 personen. Het huidig percentage kerkgangers in het weekeinde ligt nu historisch gezien vrij laag, het percentage waarvoor de huidige kerk van 1000 plaatsen gebouwd werd, is historisch gezien uitzonderlijk groot.
Werk- en vergaderruimten.
Onder de werkruimten vallen een werkkamer voor een pastor of parochiemedewerker (12 m2), het parochiesecretariaat (24 m2), een ontvangsthal/receptie (9 m2), een eigen kerkelijke bibliotheek (9 m2), een stencilkamer inclusief opslag materialen (12 m2). Ook dient er voor de rond 50 werkgroepen voldoende kastruimte aanwezig te zijn, voorlopig te stellen op 25 archiefkasten. Verder een archiefruimte (12 m2 en brandveilig) volgens de voorschriften vanuit het bisdom om kerkelijke, religieuze en financiële documenten voor bepaalde tijd in eigen beheer te bewaren.

In het toekomstig parochieverband Lingewaard dient nog gekeken te worden naar een mogelijk centraal secretariaat en werkruimten voor de pastores. Indien dit of een gedeelte ervan in Gendt zou komen, zijn daarvoor extra voorzieningen nodig.

Wat betreft vergaderruimten dachten we, indien er geen integratie sociaal-cultureel centrum zou zijn, aan een eigen zaal voor 40 personen die in tweeën te delen is, en twee eigen zalen voor 10 personen. Daarnaast zou regelmatig vergaderruimte van een wat verder weg liggend sociaal-cultureel centrum betrokken worden. Nu denken we aan een zaal voor 10 personen die bij de werkruimten gesitueerd is en alleen door de parochie gebruikt wordt. Verdere vergaderruimten worden naar behoefte betrokken van het sociaal-cultureel centrum, dit geeft ons de benodigde flexibiliteit.

Verzorgingsruimten, zoals toiletten, garderobes en keuzen worden zoveel mogelijk gedeeld met het sociaal-cultureel centrum.
Mortuarium.
De zorg rond overlijden speelt en speelde in ons pastoraal beleid een grote rol. Het mortuarium dient te voldoen aan sociale en wettelijke eisen die gesteld worden voor het opbaren en begraven/cremeren van een overledene. Voor de nabestaanden dienen voorzieningen te worden getroffen die passen bij de huidige en toekomstige wijzen van afscheid nemen, die een grotere diversiteit te zien zullen geven dan nu. Nabestaanden dienen elkaar goed te kunnen ontmoeten. Vanuit het mortuarium dient op waardige wijze de kerkzaal bereikt te kunnen worden via een overdekte ruimte. Ook voor condoleren dient een goede ruimte beschikbaar te zijn. Binnen de parochie en in samenwerking met de parochies van Lingewaard wordt nu nieuw pastoraal beleid rond overlijden ontwikkeld. Dit zal een rol spelen bij de vormgeving, ligging en inrichting van het mortuarium. Ook hier zal een werkgroep de architect begeleiden.

Voor het beheren van het mortuarium bestaan er twee opties: het mortuarium in eigen beheer laten functioneren of het beheer over te dragen aan een derde. Dit wordt verder onderzocht, de lokale begrafenis ondernemer staat positief ten opzichte van de tweede optie.
Kulturhus.
De visie is een centraal gelegen sociaal-cultureel centrum met een ‘altijd open’ uitnodigend karakter, een kulturhus. Met zoveel als mogelijk gezamenlijke voorzieningen ter ondersteuning van een breed scala aan activiteiten. Hierbij wordt ook gedacht aan een receptie- en een beheerfunctie waarvan een ieder gebruik kan maken en in bijdraagt. Deze functies moeten de interactie en de ontmoeting bevorderen en versterken op deze wijze alle andere aanwezige functies en activiteiten.

De mogelijkheid dient bezien te worden of de Historische Kring een geschikte ruimte geboden kan worden. De dagactiviteiten die nu in het Sint Jozef Verzorgingshuis plaats vinden zouden ook hier onderdak kunnen vinden. Alle relevante organisaties dienen van het kulturhus gebruik te kunnen maken, ook als zij, naast met andere gedeelte ruimten, een permanente eigen ruimte nodig hebben.
SKC de Leemhof.
De huidige beschikbare ruimte (900 m2) binnen het sociaal cultureel centrum de Leemhof is op dit moment toereikend, alhoewel men niet aan alle marktvragen kan voldoen. In de nabije toekomst is een krapte voorzien in de vrijwilligers die de Leemhof nu draaiende houden.

Het lijkt dan nu het juiste moment om de vraag versus het aanbod aan faciliteiten te evalueren en door de integratie van de huidige functionaliteit in het nieuw op te zetten centrum voor welzijn, cultuur en religie (in de professionele omgeving ook wel ‘Kulturhus’ genoemd) doet zich de unieke mogelijkheid voor om tot een gezamenlijke opzet van de beheersfunctie te komen.

De politiepost/gemeentewinkel zal een onderdeel van de te bieden functionaliteit blijven vormen.
De Providentia.
Een grote ontmoetingsruimte(300-400 m2) met podium zal in de nieuwe opzet beschikbaar moeten komen. Een dergelijke grote zaal met podium is erg belangrijk als ontmoetingsplaats in onze gemeenschap, het maakt grote culturele en sociale activiteiten mogelijk.

Naast een aantal vaste jaarlijks terugkerende grote evenementen zoals het carnaval, toneelvoorstellingen en danscursussen biedt een dergelijke ruimte ook de gelegenheid aan incidentele bijeenkomsten van uiteenlopende aard. Hierbij valt te denken aan informatie bijeenkomsten van de gemeente, seminars, historische markten, het grootschalig vieren van het zoveel jarig bestaan van een organisatie, enzovoort.

Het moet mogelijk zijn om een dergelijke grote zaal op te splitsen in aantal gescheiden units, waardoor betere exploitatiemogelijkheden bereikt kunnen worden. Ook voor deze nieuwe opzet gaat gelden dat deze functionaliteit geïntegreerd gaat worden in de nieuwe omgeving van het Kulturhus en dat de beheersfunctie ook ingepast kan gaan worden.
De bibliotheek.
De stichting bibliotheken Bemmel Gendt Huissen is op weg naar een moderne basis bibliotheek. Naast informatievoorziening, ook langs digitale weg, spelen ook de ontmoetingsfunctie, de educatie functie en de culturele functie daarbij een belangrijke rol. In het nieuwe kulturhus kunnen en zullen daar optimale omstandigheden voor geschapen worden.

Zo kan de leeszaal en internet café functie dichtbij de centrale receptiefunctie gesitueerd worden waardoor een grotere toegankelijkheid en langere openingstijden gerealiseerd kunnen worden. Zelfservice mogelijkheden voor terugbrengen en lenen kan ook leiden tot een betere toegankelijkheid van het uitleengedeelte van boeken en andere media.

Relatie met Zorgcentrum St. Jozef en de Woonstichting Gendt.
Tezamen met de Woonstichting Gendt en het Zorgcentrum St.Jozef is de volgende tekst tot stand gekomen.

De Woonstichting Gendt richt zich op alle woningzoekenden met speciale aandacht voor de lagere inkomensgroepen en kwetsbare groepen zoals verstandelijk gehandicapten, dak-, en thuislozen en vluchtelingen. Wij streven ernaar daarin kernthema’s na zoals het scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare posities, voor ouderen en zorgbehoefden en het verbeteren van de woonkwaliteit. Daartoe streven wij de ontwikkeling van woonlocaties na, waarbinnen een verdeling bestaat tussen vrije sector bouw en sociale woningbouw van 70 staat tot 30. Het realiseren van duurdere vrije sector woningen als betaalbaar behoort tot onze mogelijkheden. Voor de sociale woningbouw is uitgangspunt van ons beleid dat we streven om te bouwen binnen betaalbare huur-exploitatie. 
Commerciële ondernemingen.
Aan dit onderwerp wordt op dit moment minder aandacht besteed daar uit eigen waarneming blijkt dat er geen grote lokale behoefte bestaat aan winkelvestingen en de hoogste prioriteit ligt bij het ruimte scheppen voor de niet commerciële organisaties. Uiteraard zal hierover nog overlegd worden met de winkeliersvereniging en andere relevante organisaties. We willen nog onderzoeken welke activiteiten ondersteunend kunnen zijn aan de geplande activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn, liturgie en ontmoeting.

Wel moet worden vastgesteld dat de mogelijkheid wordt onderzocht om voor het totaal aan dienstverlening en aan te bieden faciliteiten een unieke en eenduidige beheersfunctie te gaan inrichten binnen het Kulturhus concept.
Woningplanning.
De planning en inrichting van Martinus Mark is er op gericht dat, met uitzondering van de kerktoren en de pastorie, onder andere het kerkhof, de gebouwen in eigendom van de gemeente en de bibliotheek stichting en het kerkgebouw geheel of gedeeltelijk plaats gaan maken voor de bouw van appartementen en grond gebonden woningen. Deze woningen zullen uit een brede schakering van modellen bestaan en toegankelijk worden voor vrije markt en sociale woningbouw. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige woonbehoeften in Gendt in samenhang met het huidige woonbestand en toekomstige bouwmogelijkheden.

Zoals eerder vermeld worden de activiteiten van de bibliotheek, sociaal cultureel centrum, Providentia en vergaderingen van de parochie ondergebracht in de kulturhus opzet. Deze opzet kan op het gebied van exploitatiekosten en beheer uitermate aantrekkelijk zijn. De lopende activiteiten kunnen zoveel als mogelijk tegen weinig extra kosten doorlopen tijdens de realisatiefase daar gekozen gaat worden voor een gefaseerde aanpak en oplevering. Woningen zullen ook gefaseerd ter beschikking van de markt komen.
Uitstraling.
Levendig centrum.
We willen een hoge bezettingsgraad voor het Kulturhus daar we voorstaan dat binnen de nieuwe omgeving ruimte moet zijn voor ontmoeting op zowel liturgisch, catechese, diaconie, welzijn, sociaal, informatie, educatief en cultureel gebied.

Vandaar dat dan ook gedacht wordt om een ontmoetings- en communicatiepunt te concentreren in dit gebied. Met andere woorden in dit gebied moet altijd wat te doen zijn, hier moeten mensen zich kunnen bevinden en elkaar kunnen ontmoeten.

Een professioneel beheer van de ruimten met goede afspraken naar de gebruikers toe is hiervoor een voorwaarde. Speciale aandacht dient geschonken te worden aan veiligheidsaspecten mede door gebruik van moderne technische middelen. Ook de nabijheid van woonfuncties kan bijdragen aan de ondervonden sociale veiligheid.
Groen.
We willen een groene uitstraling van het totale plan bereiken waarbij het woongebied een extra steentje zal gaan bijdragen. Daarenboven blijft de pastorie en haar tuin van buitenaf bezien in stand en moeten de prachtige bomenlanen een onderdeel van de nog op te stellen plannen gaan uit maken. Daarbij wordt met name ook gebruik gemaakt van bestaande bomen rijen, maar er wordt ook gericht gekeken naar de toekomstige ontwikkeling ervan, bomen doorlopen een levenscyclus.

Parkeermogelijkheden voor de bezoekers en toekomstige bewoners zullen zoveel als mogelijk ondergronds worden aangeboden. Daardoor blijft er ruimte voor groen.
Veiligheid en parkeren rondom.
Goede verkeersafhandeling op/rond het terrein van Martinus Mark zal gerealiseerd moeten gaan worden. Inrichten van een veilige zone voor het langzame verkeer van en naar het verzorgingshuis en richting dorpskern zal worden gerealiseerd.

Bekeken dient te worden welke invloed dit plan heeft op de parkeer- en verkeersmogelijkheden op de omliggende woningen, bedrijven en instellingen. De nabijheid van scholen vraagt om speciale aandacht voor de veiligheid van de kinderen op de toegangswegen naar de scholen.
Relatie met het verleden.
Het behoud van de kerktoren met uurwerk zal ervoor zorgen dat deze toren een baken in de omgeving blijft, het maakt Gendt van verre zichtbaar. De toren staat scheef, onderzocht moet worden of dit mogelijk in de toekomst nadelige gevolgen kan hebben.

We willen het pastoriegebouw met de bijhorende tuin behouden en integreren in het plan Martinus Mark. De functie van pastorie, als bewoning van een pastor, wordt toegevoegd aan het contingent voor huisvesting van particulieren of andersoortige gebruiksmogelijkheden.

De verbinding met de Markt, het historisch centrum van Gendt, en de toegang tot de polder wordt geaccentueerd. Ook de schakelfunctie tussen het zorggebied rond St. Jozef en het winkelcentrum zal tot uitdrukking worden gebracht in de planologische visie.

Door de toekomstige bebouwingsstijl te accentueren zal het dynamische karakter van Gendt, zoals dit door de eeuwen heen gegolden heeft, worden ingepast in het landschap, zoals dat door de eeuwen heen door natuur en mens ontwikkeld is.
Financieel beheer en exploitatie.
Dit item moet na de aanloopfase verder worden ingevuld en zal onmisbaar worden als de samenwerking tussen meerdere partijen en met name met de gemeente zichtbaar gaat worden.

Vanuit de Martinus parochie geldt dat:
	de parochie grote invloed mogelijkheden heeft op de toekomstige ontwikkelingen, veel in het plan investeert door grond in eigendom te houden en invloed uitoefent binnen een nog nader te definiëren vereniging van eigenaars.

exploitatie, normaal onderhoud en groot onderhoud van het kerkgebouw en aanpalende parochieruimten te betalen zijn uit de jaarlijkse opbrengsten vanuit de woningsectie.
wat betreft het mortuarium wordt dit opgebracht door de gebruikers ervan.
exploitatie, onderhoud en groot onderhoud voor de sociaal-culturele ruimten te betalen is door de gebruikers, waaronder de parochie, plus de te verwachten gemeentelijke subsidies.
er worden zoveel mogelijk externe subsidie bronnen aangeboord.

Hieruit valt af te leiden dat er voor het totale Martinus Mark plan gedacht wordt aan een stichting die het Kulturhus exploiteert en een gescheiden organisatie wordt opgezet voor de exploitatie en het beheer van de woningsectie.
Tot slot.
Aan het einde van deze visie is het de plaats om op te merken dat er vanuit de Historische Kring Gente en vanuit het Gelders Genootschap warme belangstelling voor de plannen bestaat en dat vanuit hun organisaties acties ondernomen worden om het kerkgebouw en het kerkhof tot monument te laten verklaren. Met het bisdom zijn wij van mening dat zowel kerkhof als kerkgebouw deze status niet waard zijn. Het behoeft verder geen betoog dat de parochie hieraan geen medewerking kan verlenen.

Zowel de financiële situatie op de korte als op de lange termijn, de jaarlijks onderhoud vragende gebouwen en het teruglopende aantal actieve kerkgangers nopen tot ingrijpende maatregelen om de eerder genoemde doelen in de voorliggende jaren te realiseren. Uit de financiële benadering blijkt dat in 2008 de reserve op is, de rek eruit en bij ongewijzigd beleid betekent dit dat de kerk aan het eind van haar latijn is. Bovendien zijn er geen financiële middelen beschikbaar om het onuitstelbare grote onderhoud uit te laten voeren.

Verder wordt er rekening mee gehouden dat de parochie op een andere wijze, met behulp van veel vrijwilligers, zal gaan functioneren hetgeen wordt versterkt door het nog steeds afnemende aantal pastores dat beschikbaar is. Met het bisdom en dekenaat bestaan er regelmatig afstemmingsgesprekken daar de Martinus parochie met haar problematiek niet uniek is binnen deze organisaties echter wel de actuele en toekomstige uitdagingen op haar eigen wijze tracht op te pakken
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