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In welke 
situatie 
bevinden we 
ons?

• Teruglopend aantal bezoekers en vrijwilligers

• Vergrijzing

• Teruglopende omvang van het pastorale team en 
het aantal emeriti

• Weinig of geen ruimte voor nieuw beleid om 
medemensen te bereiken en te inspireren

• Teruglopende inkomsten

Conclusie: Doorgaan als vanouds betekent dat er 
teveel menskracht, tijd en geld aan steeds minder 
mensen besteed wordt.

Dus beleid nodig om nog meer drastischer keuzes in 
de toekomst te voorkomen



Uitgangspunt van beleid:

De beide besturen en het 
pastorale team willen de huidige 
mede-parochianen nu en in de 
toekomst nabij blijven en ze dus 
bedienen met wat hen 
vertrouwd is

• aanbod concentreren en op kwalitatief hoog 
niveau houden.

• dus niet langer “alles” op alle locaties

• wel een gemeenschappelijk beleid PJ23 en 
HS, past in de nauwe samenwerking, maar 
elke bestuur gaat alleen over zijn eigen 
parochie



Vitale en 
minder vitale 
plekken

• op vitale plekken het kernprogramma

• een vitale plek is een plek die goed scoort op 
de al bekende vitaliteitscriteria

• dit ook doet naar verwachting in de nabije 
toekomst ( 5 / 10 jaar)

• minder vitale plekken zijn dan de overige 
plekken



Twee typen 
profielen

• Kernplekken (inclusief het eucharistisch centrum twee / 
drie plekken per parochie (kernprogramma / huizen van 
gebed en ontmoeting)

• Overige plekken steunpunten (vorige beleidsplan 2015-
2018: alleen de functie van huizen van gebed en 
ontmoeting)

Maar … in elke geloofsgemeenschap leren we van God en 
elkaar hoe wij zijn opdracht moeten verstaan en 
praktiseren.

De leden van de gemeenschap ontmoeten elkaar, vieren en 
leren en dienen. Wij verbinden ons met de noden van de 
wereld, we zijn kwetsbare mensen nabij.



Kernplekken / 
kernprogramma

Het programma is vooral liturgisch en 
sacramenteel gericht

• eucharistie- / woord- en communieviering

• vieren van hoogfeesten

• voorbereiden en vieren sacramenten

• scholing van vrijwilligers actief in de 
kerntaken

• uitvaarten



Huis van 
gebed en 
ontmoeting.   

Vooral pastoraal, diaconaal en op de gemeenschap 
gericht

Te denken valt aan …

• gebedsbijeenkomsten

• bijbel- en leergroepen

• ontmoetingsbijeenkomsten

• maaltijden

• voedselbank

• hulp aan mensen in nood

• sponsoractiviteiten

• wandeltochten

• individueel pastoraat



Steunpunt 
(gebouw nog 
aan de 
eredienst 
gewijd)

• beperkt sacramenteel gebruik zoals 
huwelijken en uitvaarten met eucharistie

• vieringen op zondag na 14.00 uur zodat het 
mogelijk is om aan de ochtendvieringen 
elders deel te nemen

• zondagse vieringen: eigen voorgangers



Steunpunt ( 
niet langer 
aan de 
eredienst 
gewijd)

• veel mogelijk, ook afscheidsvieringen zonder 
eucharistie, maar …

• voor andersoortig gebruik wel toestemming 
nodig parochiebestuur



Procesgang

Uitgangspunten:

- de geloofsgemeenschappen hierin zelf zoveel mogelijk 
betrekken

- eigen kracht en vitaliteit, regionale betekenis, 
samenwerking met andere geloofsgemeenschappen

- besturen en team hebben nog geen keuzes gemaakt in 
kern- en of steunpunten

- geloofsgemeenschap bepaalt in eerste instantie welk 
profiel het beste past

- dialoog met het bestuur en team; uitkomst op basis goed 
overleg

- uiteindelijk aan parochiebestuur na advies team het 
definitieve besluit 



Valkuilen

• terechtkomen in een wij – zij tegenstelling

• kunnen we zoveel mogelijk objectiveren?

• andere sentimenten 

• het moeilijk kunnen loslaten van zoals het 
eens was

• het maken van duidelijke keuzen kan ook 
verdriet geven

Kortom: Kunnen we over onze eigen schaduw 
heen springen?



Tenslotte …..
• bij de concretisering begeleiding van team 

en bestuur

• er ontstaat iets meer ruimte voor 
missionaire projecten.


