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Bisdom laat parochies vrij

Het bisdom Roermond past de honorering voor kerkmusici niet centraal aan, maar laat dit aan de
parochies over. Het bisdom adviseert de kerkbesturen om in overleg met de kerkmusici werkbare
afspraken te maken.
Dit besluit van het bisdom komt nadat de afgelopen maanden bleek dat in andere bisdommen in Nederland de
duur van de zondagse eucharistieviering niet langer op een uur, maar op een uur en een kwartier is gesteld. Het
gevolg daarvan is dat de honorering voor de musici ook evenredig stijgt. Het bisdom Roermond gaat niet in die
regeling mee, maar laat parochies vrij om zelf afspraken hierover te maken.
“Inventarisatie van overeenkomsten en afspraken tussen parochies en kerkmusici heeft een dusdanig gevarieerd
beeld opgeleverd, zowel qua waarderingsniveaus als qua verloning, dat het op dit moment niet opportuun lijkt
vanuit het bisdom in deze normerend op te treden,” zegt vicaris Ed Smeets voor Liturgie en Kerkmuziek. De
bisdomstaf heeft daarom besloten de keuze aan parochies over te laten.
Het bisdom adviseert dat kerkbesturen desgewenst met musici in overleg treden over wat mogelijk is. “De
richtlijnen die jaarlijks in de honoreringsregelingen gepubliceerd worden, blijken in praktijk goed te hanteren,”
zegt Smeets. “Kerkbesturen wordt gevraagd hun musici passend te honoreren en van musici wordt gevraagd
bereid te zijn oog te hebben voor de financiële (on)mogelijkheden die een parochie heeft.”
In dat verband stuurt de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond er al langer op aan dat parochies een
muzikaal beleid uitzetten. “Het is verstandig als kerkbesturen, pastorale teams, koren en musici regelmatig met

elkaar om tafel gaan zitten om goede afspraken te maken en gezamenlijk een muzikale visie uit te werken,” zegt
Smeets. “Het is goed om op de hoogte te zijn van elkaars visie en (financiële) mogelijkheden en de uitwerking
daarvan op zowel de korte als de lange termijn.”
Voor vragen kunnen parochies en kerkmusici zich altijd wenden tot de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom
Roermond of tot de Dienst Economie en Bouwzaken.

