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Overweging
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• de tijd is gekomen dat ook voor onze parochie keuzes maken onvermijdelijk is. 
Vrijwel iedere parochie(verband) in Nederland heeft hiermee te maken

• doelstelling van het parochiebestuur is, dat het katholieke geloof duurzaam in de 
Alkmaarse samenleving verankerd zal blijven

• een keuze tussen stenen en het uitdragen van het heilig evangelie is geen keuze

• ongewijzigd beleid heeft geen toekomst, we vertrouwen erop dat God nooit 
uitgesproken is...



Algemene trends

• 68 % van de Nederlanders is buitenkerkelijk (bron: recent onderzoek “God in Nederland”)

• Afname van uitvaarten vanuit de kerk en praktisch geen huwelijkssluitingen in de kerk

• Vergrijzing van het parochianenbestand

• Vrijwilligerswerk in de parochie steeds moeilijker in te vullen

• Verkrijging van een legaat zal misschien bij uitzondering nog plaats vinden

• “Groot onderhoud” subsidies van rijk en provincie worden verder ingeperkt
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Voor de komende jaren wordt geen verbetering van opbrengsten uit vermogen
voorzien en zullen de bijdragen van parochianen eerder afnemen dan toenemen



Huidige situatie kerkbezoek

Gemiddeld aantal per jaar over de jaren 2015 en 2016:

• Kerkgangers in het weekend :  180

• Uitvaarten en huwelijken vanuit de kerk : 46

• Dopelingen: 17

• 1e communie: 11

• Vormsel: 10
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Te verwachten ontvangsten parochianen
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verdeling in percentage
kerkbijdragen 55%
collecten 25%
uitvaarten 20%

Betreft gemiddelde over: 
2015/2016
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Gegevens inzake kerkbijdragen  
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Ingeschreven aantal gezinshoofden:                          5800
waarvan per se geen contact wil:                               1400
waarvan aan parochie financieel bijdraagt:               700 (= 12%)

Bijdragen in € van parochianen naar leeftijdsopbouw

Leeftijd percentage

naar leeftijd cumulatief

t/m 50 jaar 3% 3%

van 51 t/m 60 jaar 8% 11%

van 61 t/m 70 jaar 24% 35%

van 71 t/m 80 jaar 30% 65%

ouder dan 80 jaar 35% 100%

Conclusie: de jas van de huidige geloofsgemeenschap is te groot; dit kan door
de jongere generatie niet opgebracht worden



Jaarlijkse kosten
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Te verwachten kosten 2018

kosten in perc.

Kosten onroerend goed 106.700 40%

RCF kosten 54.600 21%

Dirigent, organisten 40.500 15%

Kosten bisdom 30.800 12%

Overige kosten 33.400 13%

266.000 100%



Financiële samenvatting
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Bij ongewijzigd beleid:
In uiterlijk 2026 onvoldoende middelen om aan de verplichtingen te  voldoen
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Doel en afweging parochiebestuur
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Doel:
Voortbestaan van de HH. Matthias-Laurentius parochie  op middellange termijn

Hoe:
Afstemming  kerkelijke gebouwen op de actieve geloofsgemeenschap.

Toekomstverwachting:
Ongewijzigd beleid heeft geen toekomst, we streven naar een blijvende 
gezondere financiële toekomst, waar tevens gelden beschikbaar zijn voor 
gemeenschapsopbouw.

Het bestuur is voornemens om de Laurentiuskerk als enige monumentale kerk 
open te houden, omdat:
• de Laurentiuskerk buiten parochianen ook andere kerkgangers trekt;
• het Bloedwonder van Alkmaar verbonden is met de Laurentiuskerk;
• de Laurentiuskerk een grotere  capaciteit heeft;
• de kosten voor het openhouden van de  Laurentiuskerk lager zijn, namelijk

€ 32.000 t.o.v. € 64.000 voor de Josephkerk


