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I.

Wat is het Catharina Beraad
Het Catharinaberaad is het gemeenschapsberaad van de Sint-Catharinakathedraal. Het
huidige Catharinaberaad bestaat uit vijf leden die uit de eigen geloofsgemeenschap
komen; ook de Engelse Mis (ic de internationale geloofsgemeenschap) is hierin
vertegenwoordigd. Het Catharinaberaad geeft daarmee vorm aan de betrokkenheid van
de geloofsgemeenschap bij de Sint-Catharinakathedraal. De leden worden benoemd
door het parochiebestuur. Het beraad vergadert maandelijks en wordt dan bijgestaan
door twee leden van het parochiebestuur. Het Catharinaberaad heeft een aantal
verantwoordelijkheden en verdeelt intern de eigen taken maar kan geen
rechtshandelingen verrichten. Het Catharinaberaad is als het ware de brug van onze
gemeenschap naar het parochiebestuur van de Sint-Martinusparochie, de parochie die de
drie voormalige fusieparochies van de stad Utrecht omvat en waar we onderdeel van zijn.

II.

Visie en doelstelling:
Onze inspanningen zijn erop gericht om:
- Het profiel van de Sint Catharinakathedraal als kathedrale kerk van het aartsbisdom
Utrecht te versterken. Dan doen we door de historische oorsprong en betekenis van
het Kathedraal te versterken.
- Door de Kathedraal als kerkgebouw met zijn activiteiten meer bekend te maken.
Naast de ondersteuning van de Liturgie kan daarbij gedacht worden aan Muziek aan
een Open Kerk enz.
- Door te bouwen aan een Inspirerende Kerk op het terrein van Catechese en Diaconie,
met het doel de vitaliteit van de gemeenschap te behouden, verder te ontwikkelen
en de gemeenschap te laten groeien

III.

Wat doet het Catharina Beraad:
In hoofdlijn hebben de taken betrekking op een drietal onderdelen:
1. De dagelijkse zorg in- en rondom de kathedraal als gebouw en interieur en het
stimuleren van de openstelling van de Kathedraal;
2. Het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk, van commissies en
werkgroepen en het onderhouden van contacten met deze vrijwilligers. En daarmee
het stimuleren van het missionaire karakter van ons geloof (oa Catechese, Diaconie
en Charitas)
3. Zorgdragen voor en het stimuleren van een actuele en adequate communicatie aan
en binnen de geloofsgemeenschap en ook daarbuiten;
Voor de planning en bekostiging van deze taken stelt het Catharinaberaad:
4. Jaarlijks een begroting en een jaarplan/activiteitenplan op en legt dit ter goedkeuring
voor het aan Parochiebestuur
5. Beheert deze begroting, de inkomsten van de actie Kerkbalans, collectes ed
6. Legt jaarlijks verantwoording af aan het parochiebestuur door het opstellen van een
jaarrekening en jaarverslag
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IV.

Wat zijn de acties voor 2021:
Ad 1. M.b.t. de dagelijkse zorg in en rondom de Kathedraal als gebouw en interieur en het
stimuleren van de openstelling:
De volgende projecten zijn gepland:
- Kruiswegstaties (onderzoek + maken van een plan)
- Herinrichting Portaal (onderzoek + start realisatie)
- Onderzoek groot onderhoud hekwerk en hang/sluitwerk (voorstel + uitvoering)
- Brandpreventie (analyse is afgerond)
- Kerken Kijken/Open Kathedraal en Monumentendag (openstelling op zaterdag en de
zomermaanden en meedoen)
Ad 2. M.b.t. het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk, van commissies en
werkgroepen. En daarmee het stimuleren van het missionaire karakter van ons geloof:
De volgende activiteiten zijn gepland:
- Actuele inventarisatie van de werkgroepen
- Vertegenwoordiger van de werkgroep uitnodigen in het Catharina Beraad
(versterking onderlinge contacten en ondersteuning van de werkgroepen; start begin
van de zomer)
- Ondersteuning Alphateam rn Welkomstteam (budgetten opgenomen in de begroting)
- Vrijwilligersbeleid (vergoeding; werving; zichtbaarheid)
Ad 3. M.b.t. het zorgdragen voor en het stimuleren van een actuele en adequate
communicatie aan en binnen de geloofsgemeenschap en ook daarbuiten:
- Vanuit het Catharina Beraad wordt het Binnenstadsbericht opgezet en bijzonder
aandacht besteed aan onze mailbox (inmiddels gerealiseerd)
- Er wordt een Liturgisch activiteitenoverzicht opgesteld (staat op de website, betreft
periode februari t/m juli 2021)
- Verdere ontwikkeling communicatie (actieplan wordt opgesteld)
M.b.t. de planning en bekostiging van de activiteiten:
- begroting 2021 is door PB vastgesteld; iedere kwartaal een terugkoppeling
- Actie Kerkbalans 2021 is gerealiseerd (nader plan opstellen om donaties voor
activiteiten te versterken)
- begroting 2022 (proces start in september)
- jaarplan 2022 (proces start eind 2022)

V.

Jaarkalender 2021

We vertalen ons Jaarplan in een jaarkalender met concrete acties, zo mogelijk per maand
Zie bijgevoegde Jaarkalender 2021.
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