
Bericht van de Contactgroep Geloofsgemeenschap Linden 

Zoals reeds eerder aangekondigd willen we eenieder op de hoogte stellen van de integrale tekst van het 

convenant dat we op 6 maart 2017 met het bestuur van de H. Martinus parochie gesloten hebben. 
 
Namens de contactgroep, Ton Keijzers, voorzitter 

CONVENANT 
 
Parochie Heilige Martinus Cuijk, hierna te noemen de parochie, vertegenwoordigd door haar bestuur enerzijds 
 
en 
 
De contactgroep van de geloofsgemeenschap van de H. Lambertus te Linden, welke hierin de 

geloofsgemeenschap van de H. Lambertus vertegenwoordigt, hierna te noemen de contactgroep, bestaande uit de 

personen: 
 
de heer J.A.G. van den Broek, geboren 31-03-1947, Eindsestraat 14 te Linden; 
 
mevrouw W.M. Heijnen-Elbers, geboren 26-11-1943, Steegstraat 24 te Linden; 
 
de heer A.P.J.L. Keijzers, geboren 02-01-1962, Breestraat 21 te Sint Anthonis; 
 
de heer H.H.A. van Rhee, geboren 13-02-1946, Kerkstraat lc te Cuijk; anderzijds; 
 
gelet op de wens van de contactgroep en de geloofsgemeenschap Heilige Lambertus Linden om te willen blijven 

voortbestaan binnen de parochie en daartoe het behoud, gebruik en onderhoud van de Lambertuskerk te Linden, 

hierna te noemen het kerkgebouw, te willen continueren; 
 
gelet op de wens van het parochiebestuur om hieraan te willen meewerken; 
 
komen het volgende overeen: 
 
1. Met ingang van 1 oktober 2016 wordt door het parochiebestuur een periode van vijf jaren vastgesteld waarin 

de contactgroep moet aantonen op financiële gronden recht van bestaan te hebben om in de toekomst het 

kerkgebouw te kunnen blijven gebruiken en exploiteren. 
 
2. Tijdens deze periode kan de contactgroep c.q. geloofsgemeenschap gebruik blijven maken van het 

kerkgebouw voor zondagse vieringen en andere liturgische diensten zoals in de voorbije periode gebruikelijk 

was. 
 
3. Het parochiebestuur zal in deze periode zorgdragen voor de lopende exploitatielasten van het kerkgebouw tot 

een bedrag van +/- € 15.000,- per jaar. 
 
4. Onder bovenstaande exploitatielasten worden in ieder geval verstaan: kosten voor het kerkgebouw, pastorale 

en liturgische activiteiten in Linden en het Lindense deel van de overheadkosten van de parochie. 
 
5. De contactgroep neemt een inspanningsverplichting op zich om door middel van het organiseren van 

activiteiten zoals onder 2 genoemd, alsmede door het organiseren van nevenactiviteiten een voorziening  hierna 

te noemen "spaarpot" te realiseren, met als doelstelling een bedrag te generen van minstens € 15.000, - voor 

ieder jaar na 1 oktober 2021 dat het kerkgebouw in gebruik blijft c.q. kan blijven. Het saldo van de spaarpot zal 

dienen om exploitatietekorten na 1 oktober 2021 te dekken. De hier bedoelde exploitatietekorten kunnen 

ontstaan doordat de opbrengsten in enig jaar na 1 oktober 2021 onvoldoende zijn om in de kosten van het in 

gebruik hebben van het kerkgebouw te voorzien. 

  



6. De voor de spaarpot gerealiseerde inkomsten tijdens deze vijf jaren, zoals kerkbijdragen, 

collectegelden, stipendia, opbrengsten uit kaarsengeld en andere inkomsten worden op een 

door partijen te noemen bankrekening gestort en zullen in de vorm van een aparte rekening 

deel uitmaken van de boekhouding van de parochie. Op deze inkomsten is de bisdomafdracht 

van toepassing. 

 

7. Het beheer van de spaarpot is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur H. Martinus 

te Cuijk. Het daadwerkelijk gebruik van de middelen in de spaarpot zal door het 

parochiebestuur en de contactgroep in nader overleg worden vastgesteld. 

 

8. Mocht het saldo van de spaarpot ontoereikend of negatief zijn, dan zal het parochiebestuur 

van de parochie H. Martinus te Cuijk onmiddellijk overgaan tot sluiting van het kerkgebouw 

H. Lambertus te Linden en kan dit convenant door het parochiebestuur van de parochie H. 

Martinus te Cuijk eenzijdig worden beëindigd. 

 

9. Mocht door onverhoopte omstandigheden het kerkgebouw eerder gesloten worden dan 

komt het saldo van de spaarpot ten goede aan de parochie ten behoeve van het pastoraat in de 

parochie waar ook de geloofsgemeenschap van de H. Lambertus te Linden onderdeel van is. 

 

10. Ten behoeve van de te verkrijgen instemming van het parochiebestuur H. Martinus te 

Cuijk worden alle nevenactiviteiten die door de contactgroep worden georganiseerd tenminste 

10 werkdagen voor uitvoering via het parochiesecretariaat gemeld aan het parochiebestuur. 

 

ll. Bij het gebruik van het kerkgebouw voor een nevenactiviteit worden de door het bestuur 

van de parochie vastgestelde tarieven voor het gebruik van het kerkgebouw op de spaarpot in 

mindering gebracht. 

 

12. Alle activiteiten georganiseerd door de contactgroep dienen te passen binnen de normen 

en regelgeving van de R.K . Kerk, het beleid en regelgeving van het bisdom 's-Hertogenbosch 

en het beleid en regelgeving van de parochie. 

 

13. De organisatie van de activiteiten en nevenactiviteiten zoals bedoeld in dit convenant 

geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van en voor risico van de personen die de 

contactgroep vormen waarbij ieder van deze personen persoonlijk aansprakelijk is voor de 

financiële gevolgen voortvloeiend uit de activiteiten en nevenactiviteiten. 

 

14. De parochie kan te allen tijde op de door haar gewenste tijden gebruik maken van het 

kerkgebouw. 

 

15. Het bestuur van de parochie en de contactgroep evalueren dit convenant ten minste één 

keer per jaar met als doel de voortgang en continuïteit van de in dit convenant gemaakte en 

hieruit voortvloeiende afspraken. 

 

I 16. In gezamenlijke overeenstemming kan dit convenant worden aangepast dan wel worden 

beëindigd. 

 

17. Bij geschil over de uitvoering van dit convenant treden partijen met elkaar overleg. 

Indien geschil blijft bestaan beslist de bisschop na beide partijen gehoord te hebben. 

 

Cuijk 6-3-2017 


