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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt ons nieuwe pastoraal beleidsplan voor de periode 2019 – 2022 waarin we de hoofdlijnen 
schetsen van ons pastorale beleid richting de toekomst. Nu de samenwerking met de Sint 
Jorisparochie per 1 juli 2018 is beëindigd, volgen wij weer onze eigen weg. Voorafgaand  willen we 
kort terugkijken op onze pastorale ambities in de periode 2016 - 2019. Vervolgens beschrijven we in 
onze pastorale ambitie  voor de toekomst, beginnend  met onze visie en missie.  Tenslotte 
beschrijven we de bestuurlijke randvoorwaarden die nodig zijn om onze ambities te kunnen 
realiseren. 
 

2. TERUGBLIK OP DE PERIODE 2016 - 2019 
 
Voor de periode  2016 – 2019 kozen we  als motto: “Geloof dat grenzen overwint”. We wilden niet 
alleen werken aan vitale geloofsgemeenschappen, maar ook nieuwe wegen gaan.  
Nu we de balans van onze inzet opmaken, moeten we in alle nuchterheid concluderen, dat we niet al 
onze ambities hebben kunnen waarmaken. Een paar ontwikkelingen hebben meer tijd gevraagd dan 
we hadden voorzien: 

• De pastorale en bestuurlijke samenwerking met de St. Jorisparochie en het  afstemmen van 
activiteiten en werkwijzen. 

• Verschuivingen in het pastoraal team. 

• Het proces om de kerk van Vroomshoop aan de eredienst te onttrekken.   
 
Maar tijdens deze ‘verbouwing’ is niet alleen het gewone werk steeds doorgegaan, maar zijn er ook 
weer  activiteiten bijgekomen. We denken dan bijvoorbeeld aan onze activiteiten in de Goede Week, 
de geloofscursus, en de reis naar Rome.  
 
 

3. KIJKEND NAAR DE TOEKOMST 
 
Naar de toekomst kijkend zien we een teruglopend kerkbezoek, een vermindering van betrokkenheid 
bij kerk en geloof en een afname in financiële middelen. Ook het pastoraal team is kleiner geworden.  
De kerk in Vroomshoop zal aan de eredienst worden onttrokken. Deze ontwikkelingen vragen op 
termijn om beleidsveranderingen. 
Het pastoraal team wil met de pastorale coördinatiegroep en de pastoraatsgroepen in gesprek hoe 
de nabije toekomst eruit zal gaan zien. Daarnaast zullen in het najaar 2019 parochie-avonden worden 
gehouden om de parochianen in het veranderingsproces te betrekken.  

 
4. VISIE EN MISSIE 
 
Ook dit  beleidsplan begint met een korte omschrijving van de visie en missie van de parochie. Een 
visie geeft antwoord op de vraag Wie we zijn, wie we willen zijn. Het zegt dus iets over onze 
identiteit, wie we zijn. Een missie geeft antwoord op de vraag waar we voor gaan. Wat willen we 
met elkaar bereiken? Wat wordt ons programma? 
 
Visie 
In de Handelingen van de Apostelen worden  christenen “Aanhangers van de Weg” genoemd  
(Hand. 9,2). Van ‘de Weg’ zijn, onderweg zijn, betekent voortdurend verandering, omdat onze 
omgeving telkens verandert en we telkens voor nieuwe situaties komen te staan.  
Onderweg is Jezus Christus voor ons bron en inspiratie voor het leven. Door zijn leven en prediking 
toonde Jezus ons wat de kern van ons bestaan kan zijn: liefde voor de naaste en liefde tot God de 
Vader. Van Jezus is ook de uitspraak, die feitelijk de gehele Blijde Boodschap samenvat: Jij zal de 
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Heer je God liefhebben, en je naaste als jezelf (Lk 10,27). Het is aan ons om deze Blijde Boodschap 
van Christus vorm en inhoud te geven.    
 
 
Als christenen zijn we niet alleen verbonden met Christus, maar in een parochie, als meest directe en 
zichtbare vorm van de kerk, ook met elkaar, met het aartsbisdom Utrecht, en de wereldkerk. En 

omdat het woord ‘parochie’ is afgeleid van het Griekse  paroikia, dat betekent 'vreemdeling zijn',  zijn 
we geroepen om in de samenleving het Rijk Gods tastbaar te maken, om licht en zout voor de wereld 
te zijn. In deze zin hebben we ook een opdracht.   
Niet alleen onze verbondenheid met Christus en met elkaar heeft invloed op wie we zijn en hoe we 
onze opdracht verstaan, maar ook de Twentse cultuur. Een cultuur, die twee belangrijke elementen 
kent:  de  ‘de Goastok’ en het noaberschap.  Dit betekent dat we  niet op ons eigen erf kunnen 
blijven, in beweging moeten komen, en er voor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee 
kunnen komen en in tijden van nood op ons kunnen rekenen.  
 
Missie 
We willen het engagement van en met kerk betrokken parochianen en vrijwilligers versterken en  
uitnodigend present zijn voor  parochianen, die zich minder met de kerk verbonden voelen en voor 
mensen in onze samenleving, die onbekend zijn met Christus en zijn evangelie.  
 

5. ONS PASTORALE PROGRAMMA 
 
Ons pastorale programma is gebouwd op de drie pijlers van het pastorale beleid: het 
kernprogramma, de pastorale nabijheid en innovatief pastoraat.  

 
5.1 HET KERNPROGRAMMA. 
 
De komende jaren wordt er gewerkt aan: 
 

1.  Meer samenwerking in de voorbereiding op de sacramenten  
Rond de sacramenten zien we reeds een verminderde vraag en deze tendens zal zich naar 
verwachting  in de komende beleidsperiode voortzetten. Bovendien hebben we in de praktijk 
gemerkt, dat het samenvoegen van groepen soms  een te groot leeftijdsverschil oplevert. Dit 
bemoeilijkt de voorbereiding. Daarom willen we stapsgewijs de verschillende 
geloofsgemeenschappen in de voorbereiding laten samenwerken. Dit betekent dat die 
voorbereiding steeds minder op school en onder schooltijd zal plaatsvinden.   
Omdat we de band tussen kerk en de katholieke scholen toch belangrijk vinden, blijven we 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om catechese te geven op scholen. Hiervoor gaan we in 
gesprek met de scholen. 
 

2.  Betere spreiding Eerste Communie en Vormsel 
Bovendien willen we werken aan een betere spreiding over het Kerkelijk Jaar van 
voorbereiding en viering van Eerste Communie en Vormsel. De voorbereiding op de Eerste 
Communie is verspreid over het gehele jaar en de vieringen vinden in mei en juni plaats. 
Voor de voorbereiding van de Eerste Communie worden vanaf september 2020 alleen de 
kinderen van groep 4 uitgenodigd.  
De voorbereidingen en vieringen van het Vormsel worden vanaf september 2020 gepland in 
de periode van september – januari. 
Voor de voorbereiding van het Vormsel worden voortaan alleen kinderen van groep 8 
uitgenodigd. In de maand september beginnen we dan met de voorbereidingen en in 
november tot januari vinden dan alle Vormselvieringen plaats. In het voorjaar worden de 
Vormelingen vervolgens uitgenodigd deel te nemen aan een Vormelingendag (al dan niet 
aansluitend bij het bisdom).  
 



5 
 

3.  Viering van Barmhartigheid 
In de week voor Kerstmis en in de week voor de Goede Week willen we ruimte maken voor 
een Viering van Barmhartigheid. Bij de invulling daarvan willen we gebruik maken van 
ervaringen, die elders zijn opgedaan.  
 
 

4. Toerusting en geloofsverdieping voor volwassenen. 
In de komende jaren willen we jaarlijks een programma voor geloofsvorming en 
geloofsverdieping aanbieden. Daarbij denken we ook aan de vrijwilligers. Ook in hun gelovige 
toerusting willen we extra investeren.  

 
5.  Diaconie en PCI 

In de komende beleidsperiode willen we in samenwerking met de PCI een diaconale 
werkgroep oprichten en een aantal nieuwe diaconale initiatieven nemen.  

 

5.2 PASTORALE NABIJHEID. 
 
De zorg voor pastorale nabijheid is allereerst een verantwoordelijkheid  van de lokale 
geloofsgemeenschappen. Elk geloofsgemeenschap vult pastorale nabijheid met ontmoeting, omzien 
naar elkaar en bijdragen aan de leefbaarheid ter plekke in op een wijze die past bij het dorp, de 
buurt, de wijk, waarin zij aanwezig is. Zij doet dit met openheid naar het geheel van de parochie en 
naar vermogen vanuit het eigen aanbod bijdragend aan de vitaliteit van de parochie als geheel. 
 
Vanuit het team blijven wij de geloofsgemeenschappen ondersteunen bij het verder ingroeien in 
deze nieuwe rol en verantwoordelijkheid. Meerdere gemeenschappen hebben intussen al de nodige 
stappen in deze richting gezet. Jaarlijks beleggen we een samenkomst van de 
geloofsgemeenschappen om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.  
 
De vorming van een coördinatiegroep pastoraat (zie 4.2.1)  en de jaarlijkse bijeenkomst van de 
pastoraatsgroepen zijn een belangrijke bijdrage aan dit proces.  
 
5.2.1. Een pastorale coördinatiegroep 
Om de samenhang en de wederzijdse betrokkenheid tussen de geloofsgemeenschappen verder te 
ontwikkelen zal het team een pastorale coördinatiegroep opzetten, die met grote regelmaat met het 
team zal overleggen over de voortgang van het pastoraat en de verdere uitwerking en uitvoering van 
het pastorale beleid. Hiermee wil het team ook de eigen draagkracht van de geloofsgemeenschap 
versterken.  
Daarnaast willen we ook de regelmatige deelname van individuele teamleden aan het maandelijkse 
overleg van de pastoraatsgroepen benutten om die eigen draagkracht van de geloofsgemeen-
schappen verder te versterken.  
 
5.2.2. Maandelijkse ontmoetingsviering in iedere geloofsgemeenschap 
Een doordeweekse viering met aansluitend gelegenheid om elkaar te ontmoeten is voor een aantal 
geloofsgemeenschappen een belangrijk onderdeel van hun gemeenschapsleven geworden en levert 
zo een belangrijke bijdrage aan pastorale nabijheid. We willen dit ook in de andere geloofsgemeen-
schappen stimuleren en daar vanuit het pastoraal team in investeren.   
 
 

5.3      INNOVATIEF PASTORAAT. 
 
In het bijgevoegde werkplan zijn een aantal activiteiten opgenomen, waarmee we nieuwe mensen 
willen bereiken. Daarnaast willen we ook een aantal lopende projecten continueren.  
 

6.  PLANNING 
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Dit beleidsplan geldt voor een periode 2019 tot en met 2022.  
 
Enkele hoofdaccenten in de reguliere taken: 

o de weekendvieringen 
o ontmoetingsvieringen 
o uitvaarten 
o begeleiding van werkgroepen op liturgisch, catechetisch en diaconaal gebied 
o gemeenschapsopbouw 
o sacramentencatechese (doop, 1e Heilige Communie, Vormsel, huwelijk) 
o catechese op scholen 
o huisbezoeken 
o pastoraal teamoverleg 

 
 
Daarnaast willen we jaarlijks  de belangrijkste nieuwe activiteiten vastleggen in een werkplan. Het 
werkplan voor 2019 – 2020 is als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd.  
 
Samen met de pastorale coördinatiegroep willen we nadenken over het invullen van enkele thema-
avonden en/of nieuwe activiteiten. Gedurende het werkjaar worden deze aan het werkplan 
toegevoegd.  
 
Daarnaast willen we in het eerste jaar van de komende beleidsperiode vooral werken aan het 
versterken van de onderlinge band en samenwerking tussen de verschillende geloofsgemeen-
schappen van onze parochie en tussen werkgroepen.   

 
 


