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DE PAROCHIËLE ONDERERSCHEIDING 

 
Jaarlijks wordt aan één vrijwilliger van de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaaskerk 
Edam, wegens bijzondere verdiensten voor de Geloofsgemeenschap, een  parochiële 
onderscheiding toegekend en uitgereikt. 
Deze onderscheiding bestaat uit een gouden draagspeld met oorkonde. 
 
De voordracht voor de toekenning van deze onderscheiding vindt op de hierna genoemde wijze- 
en voorwaarden plaats. 
 
Handleiding voor de toekenning van onderscheidingen:  
 
Er bestaan drie categorieën van kerkelijke onderscheidingen, t.w.; 

1. De Pauselijke onderscheidingen 
Pro Ecclesia et Pontifice 
Bene Merenti 

2. Bisschoppelijke onderscheidingen 
3. De ‘Parochiële onderscheiding’ in goud’ 

 
Voor de beoordeling van de mogelijke toekenning van een onderscheiding aan een lid van de 
geloofsgemeenschap, man of vrouw, is door de Locatieraad een commissie ingesteld. 
 
Naam van de commissie: 
Parochiële Onderscheiding Commissie, RK Nicolaaskerk Edam. (POC)  
 
Vaststelling handleiding Parochiële onderscheiding 
De Locatieraad stelt in haar vergadering deze handleiding vast waardoor deze van kracht wordt.  
De Locatieraad kan de handleiding, de Onderscheidingscommissie gehoord hebbende, wijzigen 
en/of intrekken. 
 
Samenstelling van de Onderscheidingscommissie 
De commissie bestaat uit drie personen, t.w.; 

• Een lid, aan te wijzen door- en komend vanuit de Locatieraad 
• Twee leden, op voordracht van de commissie, door de Locatieraad te benoemen, die een 

brede kennis bezitten van wat er in de geloofsgemeenschap aan activiteiten plaatsvindt 
en wie zich daarvoor inzetten.  

 
Wijze van benoeming 
De benoeming zal schriftelijk plaatsvinden. 
  
De periode waarvoor de leden van de Onderscheidingscommissie worden benoemd 
Der leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
Deze periode kan maximaal twee keer worden verlengd. Het rooster van aftreden zal zo zijn 
ingericht dat niet twee leden tegelijkertijd aftredend zijn.    
 
De Onderscheidingscommissie 
De commissie benoemt vanuit haar midden één voorzitter en één secretaris. 
De Locatieraad machtigt de commissie om zelfstandig te werk te gaan. 
De Locatieraad machtigt haar vertegenwoordiger om een definitief besluit namens haar te 
bekrachtigen. 
Een door de commissie genomen definitief besluit wordt door de secretaris van de commissie 
schriftelijk aan de Locatieraad meegedeeld. De secretaris van het Locatieraad registreert dit 
besluit en zorgt voor verdere afhandeling. 
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Personen die in aanmerking komen voor een onderscheiding 
De onderscheiding is bedoeld voor leden van de Geloofsgemeenschap van de heilige Nicolaas 
Edam, die zich op enigerlei wijze in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
geloofsgemeenschap. 
Dit kan op alle terreinen/gebieden zijn die met het bestaan- en/of het functioneren van de 
geloofsgemeenschap, in brede zin verband houden. 
Uitgesloten zijn instanties, andere organisaties en een postume uitreiking. 
In een zeer uitzonderlijke situatie kan hiervan worden afgeweken na overleg met- en instemming 
van de Locatieraad 
 
Voordracht voor een onderscheiding 
Ieder lid van de geloofsgemeenschap kan aan de  commissie/secretaris van de commissie in 
vertrouwen, iemand voordragen. 
Deze voordracht behoort te zijn voorzien van een deugdelijke motivatie. 
 
Beoordeling van een voorstel tot voordracht voor een Pauselijke Onderscheiding  
De Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice en Bene Merenti zijn onderscheidingen 
die bij hoge uitzondering wordt toegekend. Dit houdt in, dat men – om in aanmerking te komen 
voor de onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice of Bene Merenti - zeer uitzonderlijke, 
respectievelijk zeer grote verdiensten, voor Kerk en Parochie/Geloofsgemeenschap zal moeten 
kunnen aanvoeren. 
 
Beoordeling van een voorstel tot voordracht voor een ‘Parochiële onderscheiding’ 
Dit is een onderscheiding door uitzonderlijke verdienste in het kader van activiteiten voor de 
Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaaskerk Edam 
Indien de voorgedragen persoon eerder de Pro Ecclesia et Pontifice of Bene Merenti heeft 
ontvangen komt hij niet meer in aanmerking voor de Parochiële onderscheiding. 
 
Bekendmaking van het besluit   
De commissie zal de voordrachten vertrouwelijk behandelen. 
De motivatie voor een besluit blijft intern: er zal geen correspondentie over worden gevoerd. 
De commissie zal de aanvrager(s) vertrouwelijk informeren over het genomen besluit. 
 
Vergaderingen Onderscheidingscommissie 
Minimaal twee keer per jaar zal een vergadering van de commissie plaatsvinden, t.w. in de 
maanden maart en oktober. 
 
Uitreiking van de Parochiële onderscheiding 
De feestelijke uitreiking van de Parochiële onderscheiding en van andere onderscheidingen vindt 
plaats op Startzondag, het feest van Christus Koning, aan het einde van de eucharistieviering. 
Deze uitreiking zal geschieden door de Deken, de pastoor, de kapelaan, c.q. de geestelijk leider 
van de RK Nicolaaskerk Edam. 
 
Ondertekening van de oorkonde, behorend bij de Parochiële onderscheiding 
Uiteraard wordt de oorkonde, behorende bij de Pauselijke onderscheiding, door Zijne Heiligheid 
ondertekend. 
De oorkonde, behorende bij de Parochiële onderscheiding, wordt ondertekend door de Deken, 
de pastoor, de kapelaan c.q. de geestelijk leider van de RK Nicolaaskerk Edam. 
 
Criteria om in aanmerking te komen voor een onderscheiding 
1. De mate van inzet van de voorgedragen persoon ten dienste van de geloofsgemeenschap; 
2. De trekkersrol welke deze binnen de geloofsgemeenschap heeft vervuld; 
3. De tijd, welke hij/zij aan  zijn of haar activiteiten besteedt; 
4. Betrokkenen dient zich gedurende tenminste 5 jaar op de voorgaande drie punten naar het 
oordeel van de Onderscheidingscommissie in hoge mate verdienstelijk te hebben gemaakt. 
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Vaststelling 
Deze Handleiding voor Onderscheidingen binnen de Geloofsgemeenschap Heilige  Nicolaaskerk 
Edam is vastgesteld door de Locatieraad en is voor onbepaalde tijd van kracht. 
 
 
 
 
 
Edam 5 april 2017 
 
 
 
 
Calixte Veerman – voorzitter  Kapelaan Tesfay Zigta 
 
 
………………………………………………………… ………………………………………………………….. 
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Bijlage 1 
 
De activiteiten die in onze Geloofsgemeenschap verricht worden zijn o.a.: 
 
Groep één:  
Parochiebestuur 
Locatieraad 
P.C.I. bestuur 
Locatie-informatieraad 
Vertegenwoordiging in de Raad van Kerken 
 
Groep twee: 
Werkgroep: 1e Communie en voorbereiding 
Werkgroep: Vormsel en voorbereiding 
Werkgroep:  Lectoren en lectrices 
Werkgroep: Liturgie 
Werkgroep: Misdienaars en Acolieten 
Werkgroep: Kosters 
Werkgroep:  Seniorenvieringen 
Werkgroep:  Familievieringen 
Werkgroep: MOV 
Werkgroep: Lezingen 
Werkgroep: Taxidienst naar Kerk 
Werkgroep: Beheer en Onderhoud kerkgebouw en pastorie 
Werkgroep: Bezoekersgroep 
Werkgroep: Bloemschikken 
Werkgroep: Collectanten 
Werkgroep: Kerkwerken 
Werkgroep: Koperpoetsen 
Werkgroep: Begraafplaatsonderhoud 
Werkgroep: Parochiereizen 
Werkgroep: Publiciteit en Public Relations 
Werkgroep: koffiezetten 
 
Kerkkoor: Cantate Domino 
 
R.-K. Verenigingen 
 
Omdat voor de leden van het kerkkoor St. Caecilia een onderscheiding kan worden aangevraagd 
bij de NSGV wordt het koorlidmaatschap van Sint Caecilia niet meegenomen in de opsomming 
van verdiensten die tot voordracht kunnen  leiden. 
 
 
 
 
 


