Ik heb jou nodig
Parochieplan 2018 - 2023

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Parochie Heilige Geest

Hongerdoek 'Ik ben omdat wij zijn'

'Ik ben omdat wij zijn'
Mens-zijn is deel uitmaken van een relatienetwerk, waarbij wederkerigheid
van fundamentele betekenis is.
De geloofsgemeenschap ontwikkelt zich in relaties en zorg voor elkaar.
Paus Franciscus benadrukt dat 'alles met elkaar verbonden' is (Encycliek
Laudato Si). Het leven in ons gemeenschappelijk huis is gebaseerd op drie
fundamentele vormen van relatie: de relatie God - mens, de relatie mens mens en de relatie mens - schepping.

Uitgangspunten:
Het Pastoraal Team is verantwoordelijk voor het pastorale
gedeelte en het Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuurlijk gedeelte van dit plan.
Het plan tot leven brengen is belangrijker dan het plan op
papier brengen.

Belangrijke stukken die zijn gebruikt bij het schrijven van dit parochieplan:
- Het Parochieplan 2012 – 2017;
- Missie en Visie 2017 – 2022;
- Het Pastoraal schrijven t.g.v. het 1ste lustrum van Bisschop Liesen.

Uitgave juni 2018

Voorwoord
Met het ‘Parochieplan 2018-2023’ willen we in de komende
vijf jaar gestalte geven aan een verantwoord pastoraat en
aan de verdere opbouw van vitale geloofsgemeenschappen.
Het parochieplan heeft als motto meegekregen ‘Ik heb jou
nodig’.
Als wij onze geloofsgemeenschap vergelijken met een lichaam, dan zegt ieder zintuig en ieder orgaan tot het andere
“Ik heb jou nodig”. Dit zegt God tot ieder van ons en wij zeggen het tegen elkaar. Zo vormen wij allen, hoe verschillend
we ook zijn, één gemeenschap.
Het parochieplan met zijn uitgangspunten en doelstellingen is
tot stand gekomen door goed te luisteren naar het woord van
God, naar elkaar en naar wat er leeft in de kerk en in de
maatschappij. Die houding, eerst luisteren en dan doen, blijft
ook bij de uitvoering van het parochieplan van groot belang.
Jezus is het Hoofd van het lichaam dat de kerk is. Van Jezus
wordt wel eens gezegd dat Hij ‘sprekend zijn Vader’ is. Laten
wij dan, om te beginnen, ‘een en al oor’ zijn en al luisterend
verstaan welke richting Hij ons wijst in de tijd die komt.
Harry Lommers
waarnemend pastoor
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Inleiding
Met het parochieplan 2012 - 2017 probeerden pastores, besturen en werkgroepen een proces van groeiende samenwerking tussen de twee parochies te ondersteunen. De beide parochies zijn gekomen tot nieuwe en levensvatbare initiatieven. Eén van de initiatieven is geweest de opzet van de
groep gezinskerk, ‘een vorm van nieuwe gemeenschapsopbouw voor jonge gezinnen’.
De uitvoering van het parochieplan is in Pastoraal Team, Besturen en Adviesorganen gevolgd en besproken.
In een gezamenlijk Jaarbeeldverslag is met de parochianen
gecommuniceerd.

Parochieplan 2018 - 2023
In juni 2015 hebben de besturen van de Parochie Dongen en
Klein Dongen-Vaart en de Parochie Heilige Geest een commissie gevormd die de mogelijkheid heeft onderzocht om te
komen tot een Personele Unie. Er bleek voldoende draagvlak
en op 26 juni 2017 verleende Mgr. J. Liesen zijn toestemming.
Op 1 september 2017 heeft deze Personele Unie gestalte gekregen. Het parochieplan 2018 - 2023 functioneert daardoor
van meet af aan voor twee zelfstandige parochies met één
Bestuur en één Pastoraal Team.
Deze schaalvergroting is een logische ontwikkeling, maar
slechts een stap. Om de huidige vitaliteit van de parochies te
behouden, of zelfs te vergroten, moeten we ook komen tot
schaalverfijning.
Mgr. Liesen beschrijft in zijn pastorale brief van 2017 drie
stappen:
- Een eerste stap naar de toekomst is het gebed om Gods
hulp;
- Een tweede stap is een programma van geloofsverdieping
en sociale betrokkenheid;
- Een derde stap is een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil.
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Net als het vorige parochieplan wil ook dit plan het voortgaande proces van bestuurlijke samenwerking ondersteunen
en nieuwe pastorale stappen naar de toekomst zetten.
De basis van het parochieplan wordt gevormd door de Missie
en Visie. Deze heeft het Pastoraal Team in overleg met de
parochiebesturen en de beide Adviesraden op 4 april 2017
voor de komende vijf jaar geformuleerd.
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1. Missie en Visie
Waar wij voor staan
Missie is een formulering van onze identiteit: Hier staan we
voor! Deze missie beleven we als deel van het Bisdom Breda
en de Wereldkerk, in verbondenheid met andere christelijke
gemeenschappen en met mogelijke bondgenoten.
De parochies vormen een christelijke gemeenschap die God
zoekt in het gebed, lerend samenkomt rond het Woord, de
sacramenten ontvangt en er handen en voeten aan geeft.
In een parochie proberen mensen zich toe te vertrouwen aan
Gods liefde en aan elkaars inzet.
Vertrouwen geeft mensen ruimte en daarom moet er bijzondere aandacht zijn voor mensen die gekwetst, kansloos, of
ontheemd zijn.

Waar wij voor gaan
Visie is de richting die we aan ons pastoraat willen geven:
Waar we voor gaan! Deze richting moet geconcretiseerd worden in een plan voor de komende vijf jaar.
Deze concretisering gebeurt in verbondenheid met de verbanden, waarin we staan: Bisdom, Wereldkerk, andere christelijke gemeenschappen, mogelijke bondgenoten.
1.
2.
3.
4.
5.

We werken aan een open, gastvrije kerk, met aandacht
voor eenheid en een mild klimaat.
We versterken onze identiteit en maken deze zichtbaar
op het gebied van liturgie, catechese en diaconie, zodat
gedoopten eigentijds kunnen getuigen van hun geloof.
We willen aansluiten bij mensen aan de rand van ons
kerkelijk leven en, waar nodig, het evangelie laten klinken in de omringende samenleving.
We werken aan dialoog met andere geloofsgemeenschappen en willen als kerk present zijn in onze dorpen.
We werken aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van
de vrijwilligers en van de deelnemers aan de activiteiten
in onze parochies.
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2. Het geloof voorop
De onderstaande tekst verduidelijkt de inspiratie die ten
grondslag ligt aan de Missie en Visie.
We grijpen daarvoor terug op de vergelijking van de kerkgemeenschap met het menselijk lichaam (1 Korinte 12). Ook de
naam van dit parochieplan 'Ik heb jou nodig' is aan deze vergelijking ontleend.
Eén Lichaam
We kunnen onze parochies vergelijken met het lichaam, zoals
Paulus dat beschrijft. Die vergelijking is in meerdere opzichten waardevol, maar Paulus gaat verder. Hij doelt op de eenheid van de gehele kerkelijke gemeenschap. Dus ook op onze
verbondenheid met het bisdom en met de wereldkerk, waarvan we lid zijn.
Doop
Paulus geeft aan dat de leden van de kerk door de doop één
enkel lichaam zijn geworden. In de oecumene ontdekken we
dat, ondanks de huidige scheidende verschillen, kerken zijn
geroepen tot eenheid. De dooperkenningen tussen de verschillende kerken zijn dan ook wezenlijke stappen op weg
naar eenheid. We (h)erkennen elkaar als broeders en zusters
in Christus.
De zoektocht van de verschillende kerkfamilies naar eenheid
(en vernieuwing) betekent niet dat ieder 'water in de wijn'
moet doen, maar dat we met elkaar trouw willen zijn aan onze
gemeenschappelijke roeping.
Goede wil
Het is overigens juist ons geloof dat ons leert dat God alle
mensen heeft geschapen, ook hen die niet gedoopt zijn. En
het is Christus die ons in het evangelie leert dat er ook groot
geloof te vinden is bij hen die geen deel uitmaken van ‘onze
religie’ of van ‘onze groep’. De Geest waait waarheen Hij wil.
Veelkleurig
Een veelkleurige gemeenschap is een teken dat een gemeenschap gezond is. Juist dankzij de onderlinge verschillen
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kunnen de verschillende taken in parochies goed worden ingevuld. Paulus zegt: “Het oog kan niet tot de hand zeggen
„Ik heb je niet nodig" en evenmin het hoofd tot de voeten „Ik
heb je niet nodig". Jong en oud, man en vrouw, arm en rijk,
autochtoon en allochtoon; we hebben elkaar nodig. Wanneer
mensen zich durven toevertrouwen aan elkaar kunnen hun
onderlinge verschillen de parochie verrijken.
Jongere generaties
De jongere generaties horen bij het lichaam van Christus.
Zonder jongere generaties is het Lichaam niet compleet, niet
in de toekomst, maar ook nu niet. Het probleem is groter dan
onze parochies, maar het is de belangrijkste uitdaging voor
de komende jaren. Wanneer we de krimp in acht nemen, zullen we moeten inzetten op een kwalitatief goed aanbod, zowel naar vorm als naar inhoud, op alle terreinen.
Mildheid
Het evangelie, het gebed en de sacramenten oriënteren de
gemeenschap op Christus, waarin de bron van haar eenheid
is gelegen. Het grootste gebod dat Christus ons voorhoudt, is
“Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste gelijk
uzelf”.
Dit gebod geeft niet enkel een norm waaraan wij moeten voldoen, maar komt ons ook tegemoet wanneer wij deze norm
niet waarmaken. Een klimaat van eenheid en ideaal heeft
dan ook de aanvulling nodig van barmhartigheid en mildheid.
Eucharistie
De aanduiding Lichaam van Christus kennen we uit de eucharistie, een sacrament dat mensen wil verbinden met Christus
en met onze naaste.
We worden opgeroepen te worden wat we in wezen zijn: ‘Lichaam van Christus’.
Zoals ook geformuleerd is in een eucharistisch gebed: "Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal
zien worden tot één lichaam en één geest".
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Gebed
Niet een trucendoos of een volle kalender met activiteiten
noemt Mgr. Liesen als een eerste stap naar de toekomst,
maar het gebed om Gods hulp: "Meer dan een groot kerkgebouw of een grote organisatie is de persoonlijke ontmoeting
met Christus kenmerk van de geloofsgemeenschap van de
toekomst". Het is dus van belang ruimte te creëren voor het
gebed en te luisteren naar Gods woord: door met elkaar te
vieren en te bidden in de pastorale contacten, aan het begin
van een samenkomst en in de huiselijke sfeer.
Identiteit
“Er zijn vele leden, maar slechts één lichaam”, zegt Paulus.
Als kerk ben je Lichaam van Christus. Christus is het Hoofd
van het lichaam. Dat is je identiteit. Juist in een tijd waarin
de samenleving seculier is, op een bijna dogmatische manier,
is het van belang dat liturgie en gebed oriëntatie kunnen geven en dat catechese gelovigen (en geïnteresseerden) helpt
om te putten uit de bronnen van het geloof en daarover in
gesprek te gaan. Inzicht in onze eigen identiteit is een hulpmiddel om naar buiten te treden met een missionaire houding in de samenleving waarvan we deel uitmaken.
Handen en voeten
God is mens geworden in Jezus Christus. Hij komt ons menselijk nabij. In de menswording van Christus, zien we dat het
geloof handen en voeten wil krijgen. Gods droom sluit niemand uit en dat vraagt dat we de ander in het centrum durven stellen, in het bijzonder hen die dat het meest nodig
hebben. “Als één lid lijdt, lijdt het hele lichaam”, zegt Paulus.
In hun diaconale houding richten de parochies zich op die lidmaten van het lichaam die het meeste aandacht nodig hebben, maar evenzeer op mensen buiten de gemeenschap die
gekwetst, kansloos, of ontheemd zijn.
Missionair
Door ons te richten op de kern van ons geloof, kunnen we
onze openheid en gastvrijheid versterken. Paus Franciscus
roept ons op om Christus, die werkelijk aanwezig is in de
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Eucharistie, te aanbidden. Hij nodigt ons uit om ons door
Hem te laten omvormen, zodat we steeds meer uit onze
kleine ommuurde wereld treden en geen angst hebben om te
geven, mee te delen, Hem en de anderen lief te hebben
(Paus Franciscus, Preek op Sacramentsdag, 2013). De betekenis van het evangelie voor de dialoog in de wereld van
vandaag is zeker niet kleiner geworden.
Communicatie
Om missionair te kunnen zijn, moet nagedacht worden over
vraag én aanbod. Enerzijds is het van belang dat het aanbod
(de boodschap en de activiteiten) goed gecommuniceerd
wordt, anderzijds is het belangrijk na te denken over de
vraag (de sociale, psychische en religieuze noden van mensen). Nadenken over communicatie kan de parochies helpen
om te komen tot pastorale initiatieven die inspelen op de 'tekenen des tijds'.

-8-

Pastoraat
Prioriteit
Omwille van de opbouw van het Lichaam van Christus zullen
de parochies aansluiting moeten vinden bij de jongere generaties. Dit is de bijzondere opdracht voor werkgroepen die
zich richten op kinderen, jongeren en gezinnen, maar moet
uiteindelijk een zorg zijn van alle werkgroepen in de parochies.
Het Pastoraal Team zal de inrichting van de taken in de parochies hierop moeten afstemmen, eventueel geadviseerd door
het Adviesorgaan.

3. Liturgie
Het Pastoraal Team draagt verantwoordelijkheid voor de liturgie, in het bijzonder voor de viering van de Eucharistie in
beide parochies. Zoveel als mogelijk wordt op zondag1 Eucharistie gevierd. Waar dat niet mogelijk is, vullen de beroepskrachten aan met een viering van Woord en Gebed, of een
viering waarbij de communie wordt uitgedeeld. Het is van belang dat er gewerkt wordt aan de kwaliteit van de vieringen
en er gezorgd wordt dat de vieringen relevant zijn voor de
mensen van de wereld van vandaag.
Een eerste stap naar de toekomst, schrijft Mgr. Liesen in zijn
pastorale brief, is het gebed om Gods hulp. Het persoonlijk
gebed is het begin van de liturgie van de kerk als gemeenschap.
In de komende jaren:
3.1. zullen vanuit het Pastoraal Team initiatieven genomen
worden om het gebed ‘als eerste stap naar de toekomst’
in de parochies te versterken.
3.2. zal het Pastoraal Team een boekje met gebeden, teksten
en gedichten samenstellen, waarin de drijfveren van
deze ‘Inspiratie’ verder worden uitgewerkt. Deze teksten
zijn te gebruiken bij al die momenten dat mensen van
de parochies samenkomen.

1

Het gaat hier om de zondagsviering die ook op zaterdagavond kan plaatsvinden
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3.3. zal het Pastoraal Team, in aansluiting op 4.1. en 4.2.,
mogelijkheden zoeken kinderen meer bij de zondagsliturgie te betrekken.
3.4. zal het Pastoraal Team er zorg voor dragen dat in beide
parochies vrijwilligers op een kwalitatief goede manier
kunnen (blijven) voorgaan in een viering van de zondag.
3.5. zal het Pastoraal Team om de zondagsviering in de parochiekernen te garanderen, indien nodig, vieringen in de
verzorgings- en verpleeghuizen aanpassen.
3.6. zal het Pastoraal Team, binnen de regelgeving van de
Kerk, thema´s zoeken en vormen ontwikkelen om aan
te sluiten bij de belevingswereld van de mensen van
vandaag.
3.7. zal het Pastoraal Team in de vieringen zorgen voor een
heldere regie, waarbij de medewerkers in de liturgie weten wat van hen verwacht wordt.

4. Catechese
"De sacramentencatechese is in zijn huidige vorm onvoldoende gericht op kerkelijke gemeenschapsvorming", schreef
het vorige Pastoraal Team. In de komende jaren wil het Pastoraal Team daarom de voortdurende geloofsvorming langs
twee sporen behartigen.
Spoor 1: In de Sacramentencatechese bij doop, communie,
vormsel, huwelijk, biecht en ziekenzalving; kandidaten (en
ouders) inwijden in het wezen van kerk en geloof.
Spoor 2: In de volwassenencatechese (waaronder de sociaal-ethische leer van de kerk) de eigen identiteit en de geloofscommunicatie met de omringende gemeenschap versterken.
In de komende jaren:
4.1. zal het Pastoraal Team de programma's van catechese
en geloofsvorming duidelijk betrekken op de viering van
de zondag, waarin de eucharistie centraal staat. Waar
mogelijk zullen deze programma's aansluiten bij de zondagsliturgie.
4.2. zal de werkgroep Gezinskerk een eigen plaats innemen
in deze inwijding van gezinnen in het wezen van kerk en
geloof.
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4.3. blijft het Pastoraal Team inzetten op een jaarlijks catecheseaanbod voor de katholieke basisscholen.
4.4. ontwikkelt het Pastoraal Team, omwille van een evenwichtige afstemming van het aanbod, een programma,
waarin opgenomen zijn:
- Catechese gericht op versterking van de eigen identiteit
én geloofscommunicatie;
- Het programma van Voedsel voor de Ziel;
- Het vormingsprogramma van bijvoorbeeld het Sint Franciscuscentrum.

5. Diaconie
“Als één lid lijdt, lijdt het hele lichaam”, zegt Paulus. Het hele
lichaam, de parochie, draagt zorg voor mensen in nood. Het
is de opdracht van werkgroepen, zoals Caritas en Diaconie,
de parochianen te betrekken bij hen die geïsoleerd raken.
Deze werkgroepen zoeken manieren waardoor zorg en dienstbaarheid handen en voeten in de hele gemeenschap krijgen.
De diaconale opdracht richt zich op noden dichtbij en veraf.
In de komende jaren:
5.1. zal het Pastoraal Team de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) vragen zich te richten op collectes voor doelen met de eigen parochie verbonden, maar ook op doelen binnen de kerk als groter verband, waaronder de
Bisschoppelijke Adventsactie en de Bisschoppelijke Vastenactie.
5.2. zal het Pastoraal Team de PCI’s vragen hun collectedoelen meer op elkaar af te stemmen om zowel in opbrengst als in publiciteit sterker te staan.
5.3 zullen het Pastoraal Team, de PCI's en liturgiegroepen elkaar opzoeken, bijvoorbeeld voor themazondagen.
5.4. zal het Pastoraal Team de PCI's en alle diaconale groepen
vragen naar wederzijdse verdieping te zoeken.
5.5. zullen de diaconale groepen de zorg voor mensen in armoede in de eigen omgeving verder uitbouwen. Zoals de
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart de groep ‘Arm
in Arm’ heeft, zal in de Parochie Heilige Geest de reeds
aanwezige zorg voor mensen in armoede handen en
voeten gegeven worden.
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5.6. volgen de parochies een stappenplan met bijbehorende
afspraken, opgesteld door Kerk in Actie, om, aansluitend
bij de encycliek 'Laudato Si', met regelmaat als 'Groene
Kerk' naar buiten te treden.

6. Kerkopbouw
De werkvelden liturgie, catechese en diaconie, beogen gemeenschapsvorming, maar het is een bijzondere opdracht
voor Pastoraal Team, Bestuur en Adviesorgaan om met regelmaat te bezien waar de opbouw van het Lichaam van
Christus verbeterd kan worden.
In de komende jaren:
6.1. zullen Pastoraal Team, Bestuur en Adviesorgaan in hun
vergaderingen prioriteit geven aan de aansluiting bij de
jongere generaties.
6.2. zullen de groepen die zich richten op kinderen, jongeren
en gezinnen extra ondersteuning zoeken (bijvoorbeeld
bij het Franciscuscentrum) en zich ook samen bezinnen
op de ontwikkeling van het werk voor de toekomst.
6.3. zullen, omwille van de verjonging van het vrijwilligerscorps, de parochies werving, communicatie, taken en
pastoraal aanbod op elkaar betrekken. Eventueel worden
taken afgestoten om nieuwe taken en activiteiten te realiseren.
6.4. zullen Pastoraal Team en Adviesorgaan de praktijk van
de missionaire opdracht kritisch bezien en verder ontwikkelen. Daarbij gaat het over zichtbaarheid en aanspreekbaarheid, inhoud en vorm, dichtbij en veraf.
6.5. zal het Pastoraal Team samenwerking met andere geloofsgemeenschappen op het gebied van liturgie, diaconie en catechese stimuleren.
6.6. zullen de parochies activiteiten organiseren die mensen
verbinden met elkaar en de omringende samenleving:
bijvoorbeeld open kerk, pelgrimages, maaltijden, pastoraal café, oecumenische activiteiten, enz.
6.7. zal, naast de caritascollectes, ruimte worden gemaakt
voor diocesane en landelijke collectes die betrekking
hebben op kerkopbouw.
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Bestuur
7. Bestuur en advies
De twee parochies functioneren vanaf 1 september 2017 met
één Bestuur en één Adviesorgaan. Het nieuwe Bestuur draagt
zorg voor het geheel en voor de beide parochies afzonderlijk.
In de komende jaren:
7.1. zullen het Bestuur, het Adviesorgaan en de PKC’s hun
nieuwe werkwijze jaarlijks evalueren en waar nodig bijstellen.
7.2. zal een commissie van Pastoraal Team, Bestuur en Adviesorgaan het parochieplan monitoren.

8. Financiën
Vooral de oudere generaties zijn betrokken op de parochies
en betalen hun parochiebijdrage. Wanneer mensen het
voortbestaan van de parochie zinvol vinden, zullen ze ook
bereid zijn om de parochie te ondersteunen.
De werving van gelden begint dan ook met een veelkleurige
gemeenschap en een goed programma op de pastorale werkvelden liturgie, catechese en diaconie en kerkopbouw.
In de komende jaren:
8.1. maken de medewerkers op het gebied van communicatie en kerkbalans de zinvolheid van het pastoraat goed
zichtbaar voor de (potentiële) deelnemers aan de parochiebijdrage.
8.2. ontwikkelt de werkgroep Kerkbalans zoveel mogelijk gelijke strategieën en zelfde materialen in beide parochies
om tot een kwalitatief hoogwaardige campagne te komen.
8.3. past het Bestuur het beheer van de portefeuilles met
aandelen en obligaties, evenals de beheersing van de
onkosten aan waar nodig is.

8.4. worden nieuwe initiatieven ontwikkeld op het gebied
van fondsenwerving en projectfinanciering.
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9. Gebouwen
Mgr. Liesen heeft in zijn pastorale brief aangegeven: "Meer
dan een groot kerkgebouw of een grote organisatie is de ontmoeting met Christus kenmerk van de geloofsgemeenschap
in de toekomst". Onze gebouwen zijn onze belangrijkste bezittingen, maar baren ook zorgen. In de toekomst zijn de parochies gediend met kleine gebruiksvriendelijke ruimtes. Beheer, onderhoud, inrichting van gebouwen en terreinen moeten de Missie en Visie dienen.
In de komende jaren:
9.1. stellen de parochies een gebouwenplan en een Meerjaren Onderhouds Plan op.
9.2. zullen de parochies een multifunctioneel gebruik van de
kerkruimtes ontwikkelen. Daarbij wordt een zorgvuldig
gebruik van de gewijde kerkruimtes in acht genomen.
9.3. zullen de parochies de exploitatie van de kerkhoven op
de langere termijn bezien om aangegane verplichtingen
in de toekomst te waarborgen.
9.4. zullen de parochies, ook op het gebied van gebouwen,
maatregelen nemen om als ‘Groene Kerk’ naar buiten te
treden.

10. Personeel en vrijwilligers
In Bestuur en Pastoraal Team ligt de eindverantwoordelijkheid bij de pastoor. Het is van belang dat het Pastoraal Team
zuinig is op de beschikbare kracht. In de komende vijf jaar
zal het team met vrijwilligers de kwaliteit van het werk in de
parochies vasthouden en vergroten.
In beide parochies zijn veel vrijwilligers actief. Zij dragen de
kerk. Veel van deze vrijwilligers hebben een lange staat van
dienst en zijn reeds op leeftijd. Het is van belang dat deze
vrijwilligers goed toegerust zijn en zich gewaardeerd voelen.
Tegelijkertijd is het van belang te waken voor een te grote
werkdruk.
In de komende jaren:
10.1. worden door de personeelsfunctionaris van het Bestuur
tweejaarlijks werkomstandigheden gesprekken gehouden met de beroepskrachten.
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10.2. worden om de twee jaar door de personeelsfunctionaris
van het Bisdom functioneringsgesprekken met de pastorale beroepskrachten gehouden.
10.3. zal het Pastoraal Team jaarlijks met de emeriti hun bevindingen bespreken.
10.4. zullen in de parochies de vormen van waardering voor
hun vrijwilligers op elkaar worden afgestemd.
10.5. is er in beide parochies een vertrouwenspersoon.
10.6. heeft werving van vrijwilligers permanente aandacht
nodig.

11. Communicatie
De werkgroepen Communicatie van beide parochies ondersteunen de Missie en Visie. Deze ondersteuning heeft betrekking op informatie, beeldvorming en verkondiging. Een goede
communicatie heeft een missionaire kwaliteit.
In de komende jaren:
11.1. wordt één communicatieplan opgesteld om te komen
tot een goede afstemming van communicatie naar inhoud, vorm en locatie.
11.2. wordt extra aandacht gegeven aan een positieve beeldvorming van de parochies voor jongere generaties.
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Ik heb jou nodig (1 Korinte 12)
Eerste brief van Paulus aan de Christenen van Korinte,
hoofdstuk 12, 12-30

12. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken
te zamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus.
13. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de
doop één enkel lichaam geworden en allen werden
wij gedrenkt met één Geest.
14. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid maar
uit vele leden.
15. Veronderstel dat de voet zegt: „omdat ik geen hand
ben behoor ik niet tot het lichaam", behoort hij
daarom niet tot het lichaam?
16. En veronderstel dat het oor zegt: „omdat ik geen oog
ben, behoor ik niet tot het lichaam", behoort het
daarom niet tot het lichaam?
17. Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef de
reuk?
18. In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en
organen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam
aangewezen zoals Hij het gewild heeft.
19. Als zij alle samen één lid vormden, waar bleef dan
het lichaam?
20. In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts
één lichaam.
21. Het oog kan niet tot de hand zeggen: „ik heb je niet
nodig" en evenmin het hoofd tot de voeten: „ik heb
je niet nodig".
22. Nog sterker: juist die delen van het lichaam die het
zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar.
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23. En die wij beschouwen als minder eerbaar omgeven
wij met grote eer. Onze minder edele ledematen
worden met groter kiesheid behandeld,
24. de andere hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere
méér eer gaf,
25. opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn
en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden
zorgen.
26. Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.
27. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van
u is een lid van dit lichaam.
28. Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld:
ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde
leraren; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven
van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.
29. Zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraren, allen wonderdoeners?
30. Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in
vervoering? Kunnen allen uitleg geven?
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Aanbiedingsbrief aan bisdom
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Goedkeuring Parochieplan door Bisdom

- 19 -

- 20 -

Inhoudsopgave
Voorwoord .................................................................. 1
Inleiding ..................................................................... 2
Parochieplan 2018 - 2023 ............................................. 2
1. Missie en Visie.................................................... 4
2. Het geloof voorop ............................................... 5
Pastoraat.................................................................... 9
3. Liturgie ............................................................. 9
4. Catechese........................................................ 10
5. Diaconie .......................................................... 11
6. Kerkopbouw ..................................................... 12
Bestuur .................................................................... 13
7. Bestuur en advies ............................................. 13
8. Financiën ......................................................... 13
9. Gebouwen ....................................................... 14
10. Personeel en vrijwilligers ................................... 14
11. Communicatie .................................................. 15
Ik heb jou nodig (1 Korinte 12) ................................... 16
Aanbiedingsbrief aan bisdom ...................................... 18
Goedkeuring Parochieplan door Bisdom ........................ 19
Inhoudsopgave ......................................................... 21

- 21 -

