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Jaarverslag 2020 Salvatorgemeenschap Hildegardparochie 

 
Voor u ligt een beknopt jaarverslag van de locatieraad van het Salvatorgemeenschap. In dit verslag worden 
ontwikkelingen, gebeurtenissen en gebieden weergegeven die van belang waren voor het jaar 2020 voor 
de locatie Salvator.   
 

Algemene gegevens Parochie en locatie 

 

Naam:  Parochie Heilige Hildegard van Bingen 

Locatie Salvator 

Website:  www.hildegardparochie.nl 

RSIN/Fiscaal 

nummer:  

7242694 Email 

parochiebestuur:   

Secretaris@hildegardparochie.nl   

Bezoekadres:  Van Starkenborghstraat 1 Email locatieraad:  Secr.salvator@hildegardparochie.nl  

Postcode:  9721 EA  Telefoonnummer:  050-5253467      

Plaats:  Groningen     

De Heilige Hildegardparochie is een deel van het bisdom van Groningen-Leeuwarden en bestaat sinds 1 

januari 2017. Zij is ontstaan uit de fusie van de parochies Salvator-Maria (Groningen-Zuid), H. Nicolaas 

(Haren), Walfried (Groningen-Lewenborg) en H. Jozef (Zuidhorn).  

 
ANBI-status Parochie   

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil 

zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn 

aangewezen als ANBI. Dit is daarom ook van toepassing op de H. Hildegardparochie.   

Dit betekent onder andere dat donaties en/of bijdrage vallen onder giften aan goede doelen. Giften zijn in 

de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI-instelling.  

 

 

Samenstelling Salvatorrraad     

 

Lies van der Kam Voorzitter  

Lillian Makatini-Jacobs Waarnemend voorzitter vanaf 1-9-2020 

Marleen Verstappen  Secretaris  

Nico Spijkerman    Budgethouder tot 1-1-2021 

Joop Zuidland     Raadslid portefeuile Gebouwen  

Corina Vogt     Raadslid  portefeuille Communicatie tot 1-1-2021 

Paula Ras      Raadslid portefeuille Welzijn tot 1-1-2021 

Liz Beekman  Raadslid portefeuille Administratie  
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Nico Spijkerman is tot 1 mei 2020 betrokken geweest bij de vergaderingen en heeft zijn functie per 1 mei 

2020 beëindigd, maar bleef, doordat de vacature niet werd ingevuld op de achtergrond de zaken 

behartigen. Wij zijn verheugd dat per 1 januari 2021 Lysette Caetano do Rego deze functie heeft 

ingenomen.   

Helaas heeft Lies van de Kam wegens omstandigheden tijdelijk haar functie als voorzitter moeten 

neerleggen. Vanaf september 2020 is Lillian Makatini-Jacobs bereid om haar functie over te nemen als 

waarnemend voorzitter, hoewel dit nog niet officieel bekrachtigd is via het parochiebestuur.  

   

In 2020 is de raad 9 maal bijeen geweest waarvan 2 maal extra ingepland door de coronacrises en de 

eenmaal vanwege de vele agendapunten die bleven liggen. 1 maal is er een gesprek geweest met de PSG.  

 

De Salvatorgemeenschap 

De Salvatorgemeenschap werd opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog uit dankbaarheid dat de wijk 

Helpman, gelegen in het zuiden van Groningen bespaard bleef tijdens de hevige gevechten van de Tweede 

Wereldoorlog en toevertrouwd aan de zorg van de paters Jezuïeten. Een herinnering hieraan vindt u terug 

in de vloer van het priesterkoor waarin de letters AMDG gegrift staan. Deze letters verwijzen naar de spreuk 

van de Jezuïetenorde: “Ad Majorem Dei Gloriam”, hetgeen in het Nederlands betekent: “tot meerdere eer 

van God”. Hiermee wordt bedoeld dat elke handeling die niet intrinsiek slecht is of niet tot het kwade leidt, 

voor de hemel verdienstelijk kan zijn als het met die bedoeling wordt gedaan. 

De Salvatorraad is ontzettend dankbaar voor alle handelingen en activiteiten die onze Salvatorgemeenschap 
levend en vitaal houden. Pastores en de vele actieve vrijwilligers van de  verschillende werkgroepen in en 
om de kerk  zijn van onschatbare waarde binnen onze geloofsgemeenschap.  Het jaar 2020 bleek in 
meerdere opzichten een jaar van vele onverwachte en ingrijpende uitdagingen. Als geloofsgemeenschap 
zijn we ondanks alles erin geslaagd ons te blijven inzetten “tot meerdere eer van God”. 
 

Herstructurering Salvatorraad 

 

We hebben allemaal de goede intenties en de beste bedoelingen maar helaas moeten we soms achteraf 

toch constateren dat goede intenties niet altijd het gewenste effect hebben. 

Gedurende het jaar waren er geluiden van ontevredenheid en onduidelijkheid over het functioneren van 

de Salvatorraad (SR). Het binnenhalen van leden uit diverse werkgroepen had niet het gewenste effect van 

een verbeterde communicatie tussen werkgroepen en SR.  Na gesprekken met de PSG en diverse leden is 

besloten om de inrichting van de SR te wijzigen. Ten gevolge hiervan zijn Paula Ras (Welzijn) en Corina Vogt 

(Vierkant) niet langer formele leden van de SR. Daarnaast zijn er stappen gezet om de werkwijze te 

(her)structureren.  

 

Om slagvaardigheid en overzicht te houden voor de SR zijn we begonnen met de vergaderwijze (agenda, 

agendavoorbereiding en jaarplanning voor agenda) aan te passen. De verslagen worden zoals gewoonlijk 

gedeeld met het parochiebestuur en de pastorale steungroep. Omgekeerd ontvangen wij verslagen van het 

parochiebestuur en het liturgisch beraad en nu ook van de pastorale steungroep.  

Ook wil de SR de communicatie met de werkgroepen verbeteren door minimaal 1x per jaar een 

vertegenwoordiging van alle werkgroepen uit te nodigen voor een vergadering met de locatieraad. 

De SR neemt zich ook voor om proactiever onze rol als  de verbinder met het parochiebestuur en de diverse 

werkgroepen in te vullen.  
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Locatiecentrum, kerk en Buytenhuisje  

Het locatiecentrum, parochiezaal, sacristie, Buytenhuisje en kantoorruimte, voor de locatie Salvator is 

gevestigd aan de van Starkenborghstraat. Het wordt gebruikt voor ontmoeting, vergaderingen en als 

kantoor en is tevens de werkplek van pastoor Arjen Jellema.  

Eind 2019 is de vloerbedekking in het halletje vervangen. Het blijkt echter nogal kwetsbaar te zijn en slecht 

schoon te maken. Vervanging van de vloerbedekking van de sacristie en kantoor is tot nader order 

uitgesteld.  

Medio april 2020 werd de kerk en de locatieruimte onderworpen aan een onderzoek door 

Mijnbouwschade. Er blijkt een aanzienlijke schadepost door aardbevingschade. Deze zal verder 

afgehandeld worden door het parochiebestuur in samenwerking met Stichting Groninger Kerken en het 

bisdom.  

In verband met de toenemende vraag naar verhuur van de kerk voor concerten werd besloten om het 

Buytenhuisje ingrijpend te renoveren om te voldoen aan toiletfaciliteiten. Deze renovatie werd onder meer 

verricht met hulp van vele vrijwilligers in het voorjaar van 2020 en is gefinancierd door stichting OPA, de 

stichting achter de oudpapier inzamelingscontainer. Helaas heeft de vervanging van onderdelen van de 

raamkozijnen tot op heden nog niet plaatsgevonden.  

Door de coronacrisis is het nog niet mogelijk geweest om de kerk voor concerten te verhuren. Wel is onze 

kerk verhuurd in het najaar aan huisartsen voor de griepvaccinatie met mogelijk een vervolg in komend 

jaar. De VVE (van Lefier, de buren) heeft weer hun jaarlijkse vergadering in de parochiezaal gehouden.  

In december is een extra trapleuning gerealiseerd om de toegang/uitgang aan de zuidzijde van de kerk te 

verbeteren. Dit werd mogelijk door financiële steun van wederom stichting OPA. Waarvoor dank.  

 

Communicatie 

Door de coronacrisis vervielen vele vieringen in het voorjaar waardoor er geen liturgieblaadjes gestencild 

hoefden te worden. Waren de mededelingen na afloop van een viering en de Vierkant voldoende om 

nieuws te verspreiden, nu moest er op een andere wijze gecommuniceerd worden om de parochianen snel 

te kunnen bereiken. Hiervoor werd de Nieuwsbrief opgestart. Zo’n veertig huisadressen krijgen de analoge 

versie, en er zijn zo’n 240 mensen die de digitale versie krijgen.  

Door de wijze van verspreiding is het mogelijk om sneller relevante informatie te verspreiden dan de 

Vierkant. Het betreft informatie met betrekking tot de vieringen, zaken met betrekking tot pastorale 

zorg/diaconie, daarnaast was er aanvankelijk een meditatie of de zondagse overweging, nadien een 

passend gebed en/of achtergrondverhaal. Het blijkt dat de Nieuwsbrief in hoge mate wordt gewaardeerd.  

 

Pastorale zaken: liturgie, diaconie en catechese  

Door de coronacrisis en de sluiting van de kerken was het niet mogelijk om langere tijd vieringen te houden. 

Wel bleef de kerk open om een kaarsje op te steken. Vanuit de Nicolaaskerk werd het mogelijk om door 

middel van  livestreaming toch vieringen te kunnen volgen via internet. Hiervan wordt veel gebruik 

gemaakt. Ook na de opening van de vieringen wordt hiermee doorgegaan.  

Vanaf juni 2020 mochten er weer vieringen met bezoekers worden gehouden met inachtneming van de 

richtlijnen van het RIVM en het bisdom.  Vanaf december weer maximaal 30. Helaas is het nodig om voor 

de vieringen te reserveren. Daarnaast moesten allerlei voorzieningen worden getroffen om te voldoen aan 

de 1,5 meter-eis.  
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De getijdenvieringen, aanvankelijk gestart op de dinsdagavond en vanaf september op de woensdagavond, 

blijken een mooi initiatief van Sander Hof te zijn om de kerk ook buiten de vieringen op de zondagen te 

kunnen openen. Er is een vaste groep van ongeveer 15 bezoekers die nagenoeg wekelijks de vieringen in 

de roulerende vorm van eucharistieviering, Karmelitaanse psalmviering, Vespervieringen en bijzondere 

woord- en gebedsvieringen bijwoont.  

De catechese lag nagenoeg stil. Doordat er geen vieringen waren, konden kindernevendiensten en 

kindercatechese sowieso niet worden aangeboden. Ook de oproep voor de Eerste Communie en het 

Vormsel bleef beperkt tot een oproep. Er hadden zich geen kinderen voor de Eerste Communie aangemeld. 

Er hadden zich enkele jongeren aangemeld voor het Vormsel. Het programma is echter uitgesteld tot nader 

order. Er is in het najaar één Vormsel toegediend aan een volwassene door de bisschop.  

In het najaar is er een bijeenkomst geweest van de kinderwerkgroepen van alle locaties die belast zijn met 

de voorbereiding van de Eerste Communie en Vormsel van alle vier locaties om van gedachten te wisselen 

over de vorm waarin catechese gegeven wordt aan de jeugd. Wellicht zal er in de toekomst meer 

samengewerkt worden.  

Het catechese-programma ‘Geloven Nu’ dat onder Myriam Oosting zou gaan draaien rond het thema 

‘Vrede’ werd helaas stopgezet. Zo gingen ook een tweetal filmavonden die door Arjen Jellema verzorgd 

zouden worden niet door.  

Sociale bijeenkomsten zoals het koffiedrinken na de vieringen konden eveneens niet doorgaan. De enige 

uitzondering was na de afscheidsviering van Sander Hof in juni. Wel zijn er in de winter twee koffiemiddagen 

en in de zomer en in de herfst driemaal een ‘zomerterras’ georganiseerd voor de ouderen dat zeer 

gewaardeerd werd.  

Doordat er in de kerk geen vieringen gehouden konden worden en er aanvankelijk geen huisbezoeken 

konden worden afgelegd, werd besloten tot het bellen van de ouderen door de pastores en enkele 

vrijwilligers. Gelukkig was het in de loop van het jaar weer mogelijk om fysieke bezoeken af te leggen. De 

telefoon blijft wel ter beschikking.  

Met Palmpasen werden met de Nieuwsbrief voor hen die niet naar de kerk konden komen palmtakjes 

meegegeven. In de kersttijd werd een Engelenactie gehouden door parochianen voor medeparochianen 

om een hart onder de riem te steken. Dit werd zeer gewaardeerd.  

Ondanks het feit dat er relatief weinig bezoekers zijn, kan de Voedselbank regelmatig een krat met 

levensmiddelen in ontvangst nemen. Ook staat er een doos om DE-zegels in te leveren voor pakken koffie, 

eveneens voor de Voedselbank.  

 

Blijken van waardering:  

Er zijn dit jaar drie Hildegardpenningen uitgereikt: aan Herman van Erp, Mieke Mulder en Gerben Krewinkel. 

Het moment van uitreiking gebeurde weliswaar na het verlaten van de Salvatorraad, waar zij sinds de fusie 

lid van waren, maar vóór 2017 waren ze alledrie betrokken bij diverse werkzaamheden voor de kerk en 

haar gemeenschap. Gelukkig blijven ze nu ook zowel structureel en incidenteel zich  inzetten bij diverse 

vrijwilligersactiviteiten.  
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Financiën 

 

De voorlopige cijfers over het jaar 2020 zijn bekend. Wat  de door ons zelf (als Salvatorgemeenschap) 
beheersbare kosten betreft zijn we binnen het budget gebleven. Ook zijn er minder kosten gemaakt in 
vergelijking met 2019. 
Door goed op de kosten te letten blijven deze redelijk gelijk. Grote kostenposten zijn de 
onderhoudskosten, de kosten van diverse verzekeringen, de energiekosten en de kosten koren/ 
dirigenten/organisten. 
 
Helaas hebben we, mede ten gevolge van de Corona Crisis, wel te maken met sterk teruglopende 
opbrengsten. Dat betreft met name de collecteopbrengsten en de opbrengsten uit verhuur. 
 
Het parochianen bestand vergrijst al jaren en mede t.g.v. het overlijden en verhuizen van een aantal gulle 
gevers zijn ook dit jaar de Kerkbalans baten aanzienlijk gedaald (min € 5.600, min 10,5%). Ook valt vast te 
stellen dat een deel van onze parochianen al sinds meerdere jaren de bijdrage helaas niet heeft verhoogd. 
 
De voorlopige cijfers zijn de cijfers voor de vaststelling van de Voorzieningen Groot Onderhoud. 
Zonder deze voorzieningen bedragen de kosten (excl collectes t.b.v. derden)  in 2020 € 23.653,91 en in 
2019 € 24.961,91. 
 
Let wel dat bepaalde kosten door alle kerken gedragen worden (met name de personele kosten en de 
afdracht aan het bisdom) ten laste van de parochie worden gebracht en deze zijn dus niet in de hiervoor 
genoemde kosten meegenomen. 
 
De opbrengsten (excl collectes t.b.v. derden) bedragen in 2020 € 60.829,77 en in 2019 € 69.997,01. 
 
Aan het eind van het jaar 2020 werd het mogelijk om collectegelden digitaal te innen via de Scipio-app. 
Het probleem van ‘geen-contact geld-op zak’ en ‘toch willen geven’ wordt hiermee omzeild. Er zijn al 
diverse gebruikers. Deze app is echter voor de parochie niet kosteloos, maar een extra service.  
 
 
Onze ambities 

 

Als we onszelf de spiegel voorhouden zijn we zeker trots op al het werk dat we met elkaar hebben verzet 

want we doen veel met de soms beperkte middelen. Dit neemt niet weg dat er ook ruimte is voor 

verbetering.  

Waar zijn we trots op: 

• We hebben de beperkingen t.g.v. de Coronacrisis met de nodige flexibilteit en creativiteit opgepakt en 

uitgevoerd. 

• Het pastoresteam werkt goed samen. De stage van Sander Hof is na 1,5 jaar beëindigd en succesvol 

afgerond. Gelukkig konden we begin juni hem bedanken in een mooie afscheidsviering met koffie en gebak 

na. Tevens waren enkele parochianen bij de wijding tot diaken op 5 september in de H. Jozefkerk in de stad.  

• We kunnen rekenen op enthousiaste vrijwilligers.  
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 In korte tijd is een Nieuwsbrief opgestart. Veel vrijwilligers stonden en staan klaar om de brief te maken 

en op de website te zetten en voor hen die digitaal niet te bereiken zijn, te drukken en te verspreiden.  

 

Wat krijgt meer aandacht:  

• Communicatie tussen Parochiebestuur, SR en werkgroepen verliep niet altijd optimaal.  

• Actievere werving van inkomsten  

 Zorg van de panden 

 Verjonging van de geloofsgemeenschap 

 Werving van vrijwilligers voor diverse taken 

  

Tot slot 

Wij kijken terug op een bewogen jaar maar we mogen vertrouwen in God voor een betere toekomst. Als 

raad willen we onze primaire taak  verder nog beter definiëren en vanuit een gedragen visie hier een goede 

invulling aan geven.  Wij weten en voelen ons hierbij gesteund door de onvoorwaardelijke toewijding van 

allen die tot onze geloofsgemeenschap behoren. Dank hiervoor! 

 

De Salvatorraad 

 

 


