
Dit beleid is vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 8 november 2018  

van de parochie Sint Petrus'Banden Diemen. 

Eerdere documenten worden hiermee vervangen en zijn dus vervallen.  

Beleid rond toekenning Petrusbeeldjes  
 

Het Petrusbeeldje is een beeldje van Sint Petrus met sleutel welke wordt toegekend aan een 

vrijwilliger die zich intensief inzet of heeft ingezet voor de parochie Sint Petrus' Banden te 

Diemen.  

 

De selectie van aanmeldingen voor het beeldje zal door een commissie van aanbeveling 

toekenning Petrusbeeldjes worden gedaan. 

 

Samenstelling Commissie van aanbeveling toekenning Petrusbeeldjes: 

In de commissie zullen 3 personen zitting hebben ieder voor de duur van 3 jaar, met de 

mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming van 3 jaar. 

De voorzitter van de commissie is lid van het parochiebestuur en contactpersoon van de 

commissie. De voorzitter wordt door het parochiebestuur aangesteld en blijft in de commissie 

gedurende de periode dat hij lid is van het parochiebestuur mits er een post wisseling 

plaatsvindt. 

De leden van de commissie zullen zitting nemen onder goedkeuring van het parochiebestuur. 

Er wordt verwacht dat een lid:  * integer is; 

       * zich zal houden aan een geheimhoudingsplicht;  

        * draagvlak heeft bij de commissieleden; 

       * zitting heeft voor de duur van 3 jaar. 

 

De ledenwerving van deze commissie geschiedt onder alle groepen van vrijwilligers binnen 

de parochie. Deze werving zal geschieden door middel van een oproep in de parochieraad.  

De leden hiervan kunnen dit bespreken met hun achterban en binnen twee weken een 

kandidaat doorgeven aan de commissie. 

Indien er meer dan 2 kandidaten zijn zal het parochiebestuur een beslissing nemen. De niet 

gekozen kandidaten worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen eventueel een aftredend lid 

opvolgen. 

 

 

 

Doel uitreiken Petrusbeeldjes: 

1) Mensen die zich voor de parochie hebben ingezet (parochianen en niet-parochianen) in 

het zonnetje zetten en waardering uitspreken voor hun bijdrage. 

2) Stimuleren gemeenschapsgevoel in de parochie (samen trots en waardering uitspreken 

voor een medeparochiaan). 

3) Medeparochianen /bezoekers in de kerk inspireren en stimuleren om vrijwilligerstaken 

op zich te nemen. 
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Voorwaarden / criteria voor nominatie: 

Criteria zijn een hulpmiddel om tot een besluit over de toekenning te komen. 

Dit hoeven geen volledig objectief toetsbare kenmerken te zijn.  

Een genomineerde hoeft niet aan álle criteria te voldoen. 

 

o Alle parochianen, ook nieuwe en jonge parochianen alsmede niet-parochianen die zich 

intensief en/of zeer betrokken inzetten voor de parochie, medeparochianen en/of 

kerkgebouw met het omliggend terrein komen in aanmerking. 

o Iemand die een bijzondere bijdrage, bijvoorbeeld door een kort/intensief project, heeft 

geleverd aan het voortbestaan van de parochie. 

Uitgesloten zijn alle zittende bestuursleden van het parochiebestuur en de leden van de 

commissie van aanbeveling toekenning Petrusbeeldjes. 

 

 

Hoe meld je iemand aan? 

Via een aanmeldingsformulier te vinden achter in de kerk en op de website van de Sint Petrus' 

Banden. 

Iedereen mag nominaties indienen, inclusief het bestuur. Voor iedereen gelden dezelfde 

termijnen en procedures. 

De oproep voor de aanmelding wordt gedaan via: van Week tot Week, Saamhorig, 

parochieraadsvergadering, mededelingen na de mis en via de website. 

 

 

Procedure: 

o De aanmelding geschiedt alleen via het aanmeldingsformulier. Zie procedure “Hoe 

meld je iemand aan?” 

o Er worden hoogstens 3 beeldjes per keer uitgereikt. Alleen het parochiebestuur mag, 

in overleg met de commissie van aanbeveling, hierop een uitzondering maken. 

o Agenderen parochieraadsvergadering oktober. 

o De termijn van aanmelden is tussen 1 oktober en 31 maart. Na 1 april worden er geen 

aanmeldingen meer aangenomen. Aanmeldingen die ná 1 april binnenkomen worden 

meegenomen naar het volgend jaar. 

o Het aanmeldingsformulier kan in een gesloten envelop in de bus achterin de kerk 

worden gedeponeerd of verzonden via het email adres: 

Petrusbeeldje@sintpetrusbanden.nl. 

o De commissie beoordeelt alle inzendingen in april. 

o Besluitvorming over de genomineerden vindt plaats in de parochiebestuursvergadering 

van mei. 

o Indien er een genomineerde wordt afgewezen dan presenteert de commissie een  

nieuwe genomineerde in de parochiebestuursvergadering van juni. 

o De commissie is eindverantwoordelijk voor de genomineerde(n). 

o De voorzitter van de commissie neemt contact op met de voorganger. 

o Indien een nominatie niet wordt toegekend zal de voorzitter van de commissie dit 

terugkoppelen aan de aanmelder van genomineerde. 

o De voorzitter van de commissie coördineert informatie winning bij de familie en/of 

vrienden of genomineerde wil worden verrast. Zo ja, dan zal genomineerde bij de mis 

aanwezig moeten zijn met een smoesje of iets dergelijks, in overleg met de familie 

en/of vrienden. 

o Indien genomineerde niet wil worden verrast wordt er een officiële uitnodiging 

verstuurd namens het parochiebestuur. 
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o De uitreiking vindt plaats tijdens de startviering na de zomervakantie in september, 

tenzij het parochiebestuur anders beslist. 

o De voorzitter van de commissie coördineert dat er bloemen worden besteld voor de 

genomineerde(n). 

o De commissie zorgt voor, bij de genomineerde, passende tekst bij de uitreiking. 

o De voorzitter van de commissie zorgt ervoor dat de passende tekst bij de voorzitter 

van het locatiebestuur komt. 

o Het beeldje wordt uitgereikt door de voorzitter van het locatiebestuur. 

o Na de uitreiking draagt de voorzitter van de commissie zorg voor de administratie aan 

wie een Petrusbeeldje is uitgereikt. 

 

 

 

 

 

Maand in het jaar Wie  Welke actie Opmerking 

November voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Oproep voor nominatie 

voor volgend jaar 

vWtW en website 

Januari voorzitter van 

de commissie 

Herhaling oproep tot 

nominaties 

vWtW, mededelingen na de 

mis, website 

Januari/Februari voorzitter van 

de commissie 

Agenderen oproep tot 

nominatie in 

parochieraad 

vergadering 

Mail naar secretaresse 

parochieraad 

April voorzitter van 

de commissie 

legt 

vergaderdatum 

vast 

Verzamelen en 

bespreken nominaties 

in de commissie van 

aanbeveling 

n.o.t.k. 

April  voorzitter van 

de commissie 

Agenderen 

parochiebestuur 

vergadering mei 

Mail naar secretaresse 

parochiebestuur 

Mei Voorzitter van 

commissie van 

aanbeveling 

Presentatie nominaties  In parochiebestuur 

vergadering van mei 

Mei voorzitter van 

de commissie 

Terugkoppelen besluit 

parochiebestuur aan 

commissie 

 

Juni voorzitter van 

de commissie 

Indien nodig 

agenderen 

parochiebestuur 

vergadering voor 

vervangende 

nominatie 

Mail naar secretaresse 

parochiebestuur 

Juni/juli voorzitter van 

de commissie 

Terugkoppeling aan 

aanmelder van 

nominatie niet 

toegekend en waarom 
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Juni/juli voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Contact leggen met 

familie en/of 

aanmelder 

genomineerde over 

wel/niet verrassing 

 

Juni-augustus voorzitter van 

de commissie en 

commissieleden 

Informatie winning 

over genomineerde 

 

Augustus voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Contact met voorzitter 

parochiebestuur over 

informatie van 

genomineerden 

 

Augustus Voorzitter 

parochiebestuur/ 

secretaresse 

namens 

voorzitter 

Brief verzenden aan 

genomineerde(n) die 

niet willen worden 

verrast bij uitreiking 

beeldjes 

 

Augustus voorzitter van 

de commissie  

Terugkoppelen aan 

parochie bestuur stand 

van zaken met 

betrekking tot 

uitreiking 

In 

parochiebestuursvergadering 

van augustus 

Augustus voorzitter van 

de commissie 

en/of 

commissielid 

Achtergrondinformatie 

van de genomineerden 

voor voorzitter 

parochiebestuur  

 

September voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Bloemen bestellen 

 1 á 2 weken voor de 

uitreiking 

Bloemenzaak  

September voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Aankondiging 

uitreiking in vWtW en 

voor de website 

 

September voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Regelen van een 

‘fotograaf’ 

 

September Voorzitter 

locatiebestuur 

Uitreiken van de 

Petrusbeeldjes na de 

‘startviering’  

 

September/oktober voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Contact met Diemer 

nieuws, stukje voor 

vWtW en website 

 

September voorzitter van 

de commissie of 

commissielid 

Vastleggen in archief 

toekenning naam en 

adres en datum 

uitreiking  

Na het uitreiken van de 

Petrusbeeldjes 

 


