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Blik terug en vooruit: 

Bijna vakantie, tijd om de balans op te maken. 
Wat heeft de werkgroep Annakerk het afgelopen jaar gedaan en welke zaken willen we 
komend jaar nog oppakken? De werkgroep komt samen met de Deken als voorzitter van het 
kerkbestuur, maandelijks bij elkaar. De werkgroep dient dan als klankbord voor het 
kerkbestuur. Maar de werkgroep is ook een activiteiten groep. Zo waren de door de 
werkgroep georganiseerde boodschappenactie met advent en de vieringen met Kerstmis en 
Palmpasen een groot succes. Bijkomende werkzaamheden als het plaatsen van de sterren, 
opbouwen en afbreken van de kerststal, vervangen van de kapotte dorpels en communicatie 
via Nieuwsbrief, parochieblaadje en websites van de buurtverenigingen: Aarveld/Bekkerveld 
en Caumerveld/Douve Weien, neemt de werkgroep ook op zich. Ten aanzien van het 
verlichten van de glas in beton ramen worden de mogelijkheden geïnventariseerd. Op 1 juli 
is er door de werkgroep in samenwerking met scouting Bekkerveld een dankmis voor de 
communicantjes georganiseerd met na afloop activiteiten voor ouders en kinderen in de 
kerk. Voor september staan er activiteiten rondom de vredesweek op de rol.  

 

Positie van de werkgroep Annakerk in de organisatiestructuur: 
De werkgroep Annakerk heeft tot doel het behoudt van de eredienst in de Anna kerk. 
Momenteel fungeert de groep als klankbordgroep voor het kerkbestuur en als 
activiteitengroep. Tijdens een van de vergaderingen van de werkgroep met het kerkbestuur 
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is de positie van de werkgroep in de organisatiestructuur ter sprake gekomen. Op dit 
moment is de organisatiestructuur als volgt: 
1. Cluster met 1 kerkbestuur voor 7 parochies. Hierin hebben Deken Bouman en een 
vertegenwoordiger van elke locatie zitting. Zij dragen algemene verantwoordelijkheid. Ivo 
Lipsch is de vertegenwoordiger van de federatie MAMM; Moeder Anna (Bekkerveld) Maagd 
Maria (Molenberg) 
2. Locatie bestuur met o.a operationele en financiële taken. De federatie (MAMM) van de 
parochies Moeder Anna en Maagd Maria (Molenberg) vormen een locatie. Het bestuur van 
de MAMM wordt voorgezeten door de Deken.  
3. De federatie MAMM bestaat uit de parochies Moeder Anna en Maagd Maria. De 
afzonderlijke parochies hebben nu geen eigen bestuur. 
 
De vraag werd gesteld op welke manier de werkgroep betrokken wil zijn bij deze structuur. 
Er zijn enkele mogelijke scenario’s waarbij de werkgroep een rol kan spelen: 

 Splitsen van MAMM, met elke parochie een eigen locatiebestuur, die elk een 
vertegenwoordiger in overkoepelend kerkbestuur leveren. De MAMM wordt dan 
ontrafelt alleen niet op financieel gebied. De werkgroep zou het locatiebestuur van 
de parochie Moeder Anna moeten gaan verzorgen. 

 Vanuit werkgroep Anna versterking naar het huidige locatiebestuur van de MAMM, 
nu heeft de Anna-parochie in het locatiebestuur geen vertegenwoordiging. Dit geeft 
ook de mogelijkheid tot het leveren van iemand vanuit de Anna naar het cluster, 
naast Ivo Lipsch. 

De werkgroep heeft de opties afgewogen met nog een derde optie, als onafhankelijke 
werkgroep doorgaan. De keuze is gevallen op het tweede scenario (uit de Anna versterking 
locatiebestuur), waarbij naar een geschikte kandidaat wordt gezocht om als 
vertegenwoordiger van de Anna op te treden. 
 
 

Stand van zaken kerkgebouw: 
De toekomst van kerkgebouwen is afhankelijk van de visie van de te benoemen nieuwe 
bisschop. Op dit moment geldt dat als een kerk niet monumentaal is, dan wordt er gesloopt. 
Is het gebouw monumentaal, dan wordt ingezet op behouden met een passende 
bestemming en een goede verkoopprijs. Gezien het feit dat de beleving van de liturgie in de 
Anna kerk klein is, ziet de toekomst voor de Annakerk er niet gunstig uit. Er zijn gesprekken 
gaande over een eventuele herbestemming. Daar zitten ook scenario’s bij waarbij een 
“kapelfunctie” geïntegreerd is. Daar komen dan wel kosten en zorg bij kijken, vraag is of dit 
voor de Anna haalbaar is met de huidige kleine kerkgang. Eventuele ideeën ten aanzien van 
herbestemming vanuit de werkgroep kunnen in de plannen meegenomen worden.  
 


