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Herstructurering dekenaten: naar twee vicariaten
Met ingang van 1 januari 2012 wordt de aanzet gegeven tot de oprichting van twee vicariaten
in het bisdom van Breda, het vicariaat Middelburg en het vicariaat Breda. De komende
maanden wordt een herstructurering voorbereid, waarin twee vicariaten in de plaats komen
van de huidige drie dekenaten. Op woensdagavond 12 oktober spraken de bisdomleiding en
de drie dekenale leidingen hierover met de dekenaatsbesturen.
Gevolg van samenvoeging parochies
De nieuwe indeling in twee vicariaten is een logisch gevolg van de samenvoeging van
parochies. Parochies in het bisdom van Breda werken samen in 21 samenwerkingsverbanden,
die in de toekomst steeds vaker uit één of twee parochies zullen bestaan. De samenvoeging
van parochies leidt zodoende tot samenvoeging van de drie dekenaten in twee vicariaten. De
lijnen worden immers korter en minder in aantal.
Vicaris, stafmedewerker, secretariaat
In de drie dekenaten was sprake van een deken, een dekenaal coördinator, een
dekenaatsbestuur en een secretariaat. In de nieuwe situatie zal een vicaris opnieuw
samenwerken met een stafmedewerker en wordt ook de secretariële ondersteuning
gehandhaafd. Een vicariaat kent geen ‘vicariaatsbestuur’.
De vicaris is plaatsvervanger van de bisschop en direct betrokken bij het bisdombestuur.
Andere bisdommen gingen het bisdom van Breda reeds voor in het omvormen van de
dekenale structuur naar vicariaten.
Tijdpad
De dekenaatsbesturen worden gevraagd tot 1 mei 2012 aan te blijven om de organisatorische
overgang goed mee te begeleiden. De afronding van de invoering van de twee vicariaten in
het bisdom wordt uiteindelijk afgestemd met de nieuw te benoemen bisschop van Breda.
Het bisdom streeft ernaar de herstructurering aan de personele kant (benoeming van
vicarissen en stafmedewerkers) per 1 januari 2012 in te laten gaan. Een ‘overgangscommissie’
onder leiding van algemeen gedelegeerde V. Schoenmakers zal werken aan een goede
doorstart en een zorgvuldige afronding, mede in overleg met de dekenaatsbesturen.
Geen personele gevolgen
De herstructurering heeft beperkte personele gevolgen vanwege natuurlijk verloop in de
personeelssamenstelling van dekenaat Het Markiezaat.
Deken Peter de Rooij van dekenaat Het Markiezaat bereikt in december 2011 de leeftijd van
65 jaar. Hij zal vanaf 1 januari 2012 geen deken meer zijn, maar blijft pastoor van de
Immanuëlparochie. Daarnaast zal hij zich in blijven zetten voor het aanbod van vorming en
toerusting.
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Deken Paul Verbeek en deken Wiel Wiertz zijn bereid gevonden de taak van vicaris te gaan
vervullen. De omvang van hun aanstelling blijft gelijk (0,5 fte naast hun huidige
parochietaken als pastoor).
Met de dekenale coördinatoren, die zich hiertoe bereid hebben verklaard, voert de
bisdomleiding gesprekken over hun voortgaande inzet binnen de nieuwe context. Ook met
secretariële medewerkers en overige ondersteuners van de dekenaten wordt gesproken over
hun voortgaande inzet.
Dekenale centra
De komende periode zullen verschillende praktische vragen dienen te worden beantwoord,
zoals de vraag waar een kantoorplek voor de vicaris en stafmedewerker in het vicariaat kan
worden gerealiseerd en wat dit betekent voor de huidige centra waar de dekenaten zijn
gevestigd. Deze, en andere vragen, zullen in behandeling worden genomen door de
genoemde ‘overgangscommissie’.
Voortraject
De bisdomleiding sprak over de herstructurering met het bisdombestuur, het kathedraal kapittel
(dat nu ook de rol van het Consultorencollege vervult) en met de dekenale leidingen in de
bisdomraad. Uit de gesprekken in deze gremia bleek consensus om te komen tot twee vicariaten.
Geografische indeling
De twee vicariaten krijgen de namen ‘vicariaat Middelburg’ en ‘vicariaat Breda’. De verdeling
van de parochies over het oostelijke en het westelijke vicariaat is, vanuit de taakstelling van de
vicariaten, met name gebaseerd op aantallen pastorale beroepskrachten en aantallen
parochies. Daarnaast speelde de gerichtheid van de inwoners op grote steden een rol.
Het vicariaat Middelburg zal bestaan uit de volgende parochiële samenwerkingsverbanden en
parochies:
 Boven de Schelde
 Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen
 Oost-Zeeuws-Vlaanderen
 Halsteren-Steenbergen (St. Christoffelparochie en H. Anna parochie)
 Regio Oudenbosch (parochies IPV Oudenbosch)
 Bergen op Zoom (Lievevrouweparochie)
 De Bron en O.L.Vrouwe in ‘t Woud (Hoogerheide en Wouw)
 Roosendaal (De Ark, Emmaüs parochie, O.L.Vrouwe parochie)
 Regio Rucphen
Het vicariaat Breda zal bestaan uit de volgende parochiële samenwerkingsverbanden en
parochies:
 Immanuëlparochie
 H. Mariaparochie Etten-Leur
 Regio Zundert
 Regio Dongemond
 Vijf Heiligen parochie Made
 Nazareth-Prinsenbeek
 Catharina parochie Oosterhout
 Breda-Noord, Haagse Beemden, Breda-Oost, Teteringen
 Bavel, Ulvenhout, Jeruzalemparochie
 Regio Dongen-Rijen
 Alphen-Glze (Alphen, Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau, Riel, Gilze)
 Kathedrale parochie Breda-Centrum
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Geschiedenis en aantallen
De huidige dekenale structuur dateert uit 2000 toen zes dekenaten werden samengevoegd tot
drie dekenaten. Nu, ruim tien jaar verder, worden deze drie dekenaten samengevoegd tot
twee vicariaten.
2000
497.925
133
3

tabel 1
aantal katholieken
aantal parochies
aantal dekenaten

2011 (jan.)
436.759
81
3 (per 2012: 2 vicariaten)

Indeling in twee vicariaten per 2012
De aantallen ingeschreven katholieken zijn vergelijkbaar voor beide vicariaten evenals de
aantallen pastorale beroepskrachten. Het aantal samenwerkingsverbanden en parochies ligt in
het vicariaat Middelburg iets lager.
tabel 2
aantal katholieken
samenwerkingsverbanden
aantal parochies
parochiekernen
pastorale beroepskrachten in
het parochiepastoraat (per 111-2011) *
*

Vicariaat Middelburg
208.421
9
per 1-1-2011: 48
verwacht per 1-1-2013: 25
82
46

Vicariaat Breda
228.338
12
per 1-1-2011: 33
verwacht per 1-1-2013: 28
62
55

Daarnaast zijn er 19 resp. 29 pastorale beroepskrachten werkzaam in instellingen

Het aantal parochies per januari 2011 bedroeg volgens de tabellen hierboven 81. In de
voorbije jaren zijn meerdere parochies samengevoegd. Zo werden op 1 januari 2010 in
Oosterhout 9 parochies samengevoegd tot de H. Catharinaparochie, en op 1 januari 2011
vormden 7 parochies in de regio Steenbergen samen de St. Annaparochie.
In verschillende samenwerkingsverbanden (Dongemond, Oost Zeeuws Vlaanderen, West
Zeeuws Vlaanderen, de Bevelanden en Schouwen Duiveland) worden samenvoegingen
voorbereid. Op 1 januari 2013 telt het bisdom waarschijnlijk 53 parochies, een aantal dat in
de jaren daarna zal evolueren tot ruim 30.
Recente samenvoegingen 2006-2011
Samenvoegingen van parochies sinds de start van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten
van Uw volk’ (2006-2011):
 1 jan 2011 St Annaparochie (zeven parochies)
 1 jan 2010 H Catharinaparochie (negen parochies, zeven kerken)
 1 jan 2010 H. Mariaparochie Walcheren (twee parochies)
 1 juli 2008 St Christoffelparochie regio Halsteren (vier parochies)
 1 jan 2008 Lievevrouweparochie Bergen op Zoom (twee parochies)
 1 jan 2007 Nazarethparochie Breda (vijf parochies)
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Vicariaat Middelburg

Vicariaat Breda

Voor een kaart uit 2006 met de samenwerkingsverbanden in de dekenale structuren van drie
dekenaten zie www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden.
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