
Putten uit de Bron van Levend Water  
(actieve versie Corneliusparochie) 

PASTORAAL BELEIDSPLAN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE 
PAROCHIES “BRON VAN LEVEND WATER” EN “H. CORNELIUS” 

WERKGROEP PASTORAAL BELEIDSPLAN 

 
A. Inleiding 
Op 1 januari 2015 is de nieuwe parochie Bron van Levend Water ( BvLW) van start 
gegaan, gevormd door samenvoeging van de oorspronkelijke parochies van Heiloo, 
Akersloot en de drie Egmonden. Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies BvLW en de 
H.Cornelius (HC) te Limmen verenigd in een Samenwerkingsverband onder één 
gezamenlijk bestuur. 
De afgelopen twee jaar zijn we vooral druk geweest met het organiseren van deze  
nieuwe verbintenis tussen de kerkgemeenschappen van de 6 locaties.  Nu is het 
moment gekomen om met elkaar na te denken over een gemeenschappelijke visie. 
Dit moet in wezen het cement worden tussen de bouwblokken van de lokale 
kerkgemeenschappen. Wat bindt ons? Waar willen we naar streven? Waar gaan we 
de komende jaren onze energie op richten? Deze visie, die we met een duur woord 
Pastoraal Beleidsplan noemen, zal de basis worden voor ons overige handelen. Het 
plan moet richting geven aan de wijze waarop we in de toekomst met onze 
gebouwen zullen omgaan, hoe we de inzet van de vele vrijwilligers zo effectief 
mogelijk kunnen maken, welke boodschappen we naar onze parochianen, maar ook 
naar onze omgeving gaan uitsturen. 
Met dit beleidsplan dat we  de titel  ‘Putten uit de Bron van Levend Water’ hebben 
meegegeven, proberen we een eigentijds antwoord te geven op de uitdagingen van 
deze tijd in de overtuiging dat de boodschap van Jezus er toe doet. We proberen 
hiermee houvast te geven aan de gelovigen van onze eigen parochies, maar ook 
inspiratie te bieden aan anderen in onze naaste omgeving die niet kerkelijk 
gebonden zijn, maar wel op zoek zijn naar zingeving.  
De voorzet voor dit beleidsplan is opgesteld door de Werkgroep Pastoraal 
Beleidsplan, bestaande uit Pastor Herman Helsloot, Pastor Johan Olling, Maria 
Overtoom, Joke Kuijs, Dick Krom en Martien den Blanken.  Hierbij moge worden 
vermeld dat de werkgroep bij haar werk dankbaar gebruik heeft gemaakt van het 
voorwerk dat in het voorafgaande jaar op dit vlak reeds is gedaan door de 
Corneliusparochie te Limmen. In de tweede helft van 2016 is de voorzet van de 
werkgroep besproken in de locaties. De resultaten van de discussies zijn zo goed 
mogelijk verwerkt in deze definitieve versie van het beleidsplan. Hierbij hebben we 
vooral rekening gehouden met de breed geuite wens om zoveel mogelijke praktische 
handvatten te geven, en om te prioriteren. Dat wil zeggen: niet teveel tegelijk, om de 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de kerk, niet te zwaar te belasten. 
Verder moge duidelijk zijn dat niet alle genoemde activiteiten voor alle locaties zijn 
bedoeld. Integendeel, we willen vooral benadrukken dat het juist de bedoeling is dat 
aan activiteiten die op één locatie worden georganiseerd ook parochianen uit andere 
locaties kunnen deelnemen. Daarmee wordt het een gezamenlijk plan voor het hele 
samenwerkingsverband. Voorts is de wens geuit om rondom bepaalde thema’s met 
elkaar verder te praten. Het idee is geopperd om b.v. twee keer per jaar een 
inspiratiebijeenkomst te organiseren rondom een bepaald thema, evt. gekoppeld aan 
een gezamenlijke eucharistieviering. Dit idee zal door de pastores worden opgepakt.  
Het voorliggende resultaat van onze gezamenlijke aanpak moge als leidraad gelden 
voor ons handelen gedurende het komende jaar met een doorzicht naar de hierna 



komende jaren. Tevens hopen wij dat het zal dienen ter inspiratie van ieder die zich 
betrokken voelt bij de het werk van de beide parochies en daaraan een concrete 
bijdrage wil geven. 
 
 
B.  Missie en visie 
De kern van ons geloven, van ons christen zijn, ligt in onze verbondenheid met de 
persoon van Jezus Christus, de Levende in ons midden, en in ons beleven van zijn 
evangelie. 
Op deze Jezus willen wij ons bestaan oriënteren . Zijn  leven en zijn woorden zijn 
bepalend voor de wijze waarop wij tegen God , de mensen om  ons heen en de 
wereld aankijken en hoe wij daarmee omgaan. 
Vanuit onze Joods-christelijke traditie zijn we voortdurend op zoek naar ‘Hij die groter 
is dan ons hart’. ‘Hij’ die wil wonen in ons hart en ons midden, zoals Jezus Christus 
daar handen en voeten aan heeft gegeven.  Het evangelie is daarbij de bron waaruit 
wij voortdurend kunnen putten. De woorden van Jezus, die ook door hemzelf zijn 
voorgeleefd, zijn als levend water, dat ons verkwikt. Daaraan ontlenen wij het motto 
van dit beleidsplan: ‘Putten uit de Bron van Levend Water’ , tevens verwijzend naar 
de naam van één van onze parochies. 
Leerling zijn van Jezus betekent ook dat je er bent voor de naaste, met als 
evangelische voorkeur juist de minder bedeelde. 
De uitdaging is hoe we dit vorm willen geven. Als kerk en parochies willen we hierbij 
helpen:  Jezus als voorbeeld voor ons dagelijks handelen. 
Hierbij richten we ons uitdrukkelijk niet alleen tot de actieve parochianen, de 
regelmatige kerkgangers, maar ook naar de samenleving om ons heen, tot hen die 
op zoek zijn naar zingeving en daarbij willen putten uit en geïnspireerd worden door 
het woord van Jezus Christus. 
 
C.  De vier pijlers 

Bovenbeschreven missie en visie willen we verder inhoud geven langs vier pijlers: 
- Door ons als parochiegemeenschappen verder te verdiepen in het woord van 
Jezus, in zijn leven en zo de ontmoeting met God te versterken, al vierend en 
biddend. Dat vieren doen we samen in de liturgie in onze kerkgebouwen. Daar is 
iedereen welkom. Daar ontmoeten we elkaar en voelen we ons deel van de 
gemeenschap. 
- Door onze kennis te vergroten van de H. Schrift en van de daaruit ontstane 
verschillende tradities, dit ook uit te dragen aan anderen die op zoek zijn naar 
zingeving in hun bestaan. Want onze Joods-christelijke traditie biedt een 
onuitputtelijke bron van kennis die ons kan helpen bij onze zoektocht naar de zin van 
het leven. De Kerk als inspiratiebron. Dit onderdeel is de catechese. 
- Door Jezus na te leven in zijn zorg voor onze omgeving: voor hen die minder 
bedeeld zijn dan wijzelf en die behoefte hebben aan onze zorg. Maar ook voor de 
aarde waarop wij leven en waarover God ons het rentmeesterschap heeft gegeven. 
Dit is onze dienende taak:  de diaconie. 
- Door een stevig bouwwerk te creëren dat de bovengenoemde taken zo goed 
mogelijk ondersteunt:  de gemeenschapsopbouw. 
 
Het beleidsplan wordt verder opgebouwd op deze vier pijlers. Bij elke pijler 
formuleren wij: 



1. Missie. Daarmee geven we het bestaansrecht aan van iedere pijler en de 
waarden die we aan die pijler toedichten; 
2. Visie. Hierbij kijken we vooruit. Per pijler beschrijven we waar we op 
afzienbare termijn  (10 jaar en verder) willen staan. Als een stip op de horizon; 
3. Uitwerking. Hierbij beschrijven we hoe we binnen onze 
geloofsgemeenschappen de eerder beschreven visie en missie concreet gaan 
maken; 
4. Aanbevelingen. Dit worden de concrete acties die we de komende 3 tot 5 jaar 
gaan uitvoeren; 
5. Missionaire opdracht: hoe kunnen we voldoen aan de breed levende behoefte 
aan zingeving.  Bij iedere pijler staan we expliciet stil bij onze rol als 
geloofsgemeenschappen ten opzichte van diegenen die niet ( regelmatig) in de kerk 
komen die niet (meer) weten van de christelijke traditie, maar die toch op zoek zijn 
naar de “Bron”. Mensen die op zoek zijn naar zingeving, begeestering, bemoediging 
en bezieling. Hoe kunnen we er zijn voor hen ? Hoe kunnen wij voor hen en samen 
met hen een eigentijds antwoord geven op de uitdagingen van deze tijd en de 
overtuiging dat de boodschap van Jezus er toe doet. 
 
 

1. Liturgie 
 
(1 )Missie: 

We willen als geloofsgemeenschappen de vierende en biddende ontmoeting met 
God versterken en bevorderen.  Wij willen in verbinding komen met Jezus en van zijn 
aanwezigheid kunnen genieten, met als hoogtepunt de eucharistieviering, naast de 
andere vormen waarin wij bij elkaar komen. We doen dat met al onze zintuigen opdat 
we worden geraakt. In de liturgie ontmoeten we elkaar, ontmoetingen waar we ons 
voor openstellen en die ons doen beseffen dat we gemeenschap zijn. Iets wat ons 
gelukkig maakt.  
 
(2) Visie:   
Het is God zelf die met ons mee optrekt in elke viering, waarbij we leren dat, als wij 
samen vieren, dit een meerwaarde heeft voor ieder van ons persoonlijk en dat ieder 
van ons daar de vruchten van plukt. We hopen als geloofsgemeenschappen zo 
eenieder een kans te geven de relatie tussen God en hemzelf te ervaren en deel van 
een gemeenschap te zijn. Het hele jaar door willen wij voor iedereen een gastvrije 
kerk zijn. We streven er dan ook naar dat er op alle locaties een sacrale plek is om te 
vieren en om de sacramenten in gemeenschap te kunnen beleven. 
 
(3) Uitwerking 

-  De liturgie een zodanige vorm geven dat zoveel mogelijk parochianen zich 
hierin herkennen en zich thuis voelen bij elkaar in de vieringen; 
-  Rekening houdend met de beschikbaarheid en de werklast van de pastores 
zorgdragen voor een gevarieerd aanbod aan vieringen zo goed mogelijk gespreid 
over alle locaties. Dit kan betekenen dat sommige vieringen zullen vervallen ( b.v. de 
zaterdagavondviering in Heiloo), en dat we parochianen zullen verleiden en 
faciliteren om op een ander tijdstip of soms in een naastgelegen locatie de liturgie bij 
te wonen. Hiermee willen we ook de samenhang en het gemeenschapsgevoel in en 
tussen onze beide parochies bevorderen. 



-  Gebaseerd op de succesvol verlopen gemeenschappelijke viering in de 
parochiekerk van Limmen afgelopen jaar bij het begin van de advent zal dit jaar twee 
maal bij een bijzondere gelegenheid in één van de locaties  een gezamenlijke 
eucharistieviering voor de beide parochies worden gehouden; 
-  Liturgievormen kunnen worden ingedeeld in  
* vaste herkenbare ( eucharistie-, woord en communie-, gebeds-)vieringen op 
zondagmorgen en andere momenten door het jaar heen die de gemeenschapszin 
bevorderen (Openingszondag, Allerzielen, 1e Zondag Veertigdagentijd en Goede 
week vieringen etc.)  
* doelgroep vieringen, zoals meditatieve vieringen, gezinsvieringen, jeugdvieringen, 
vieringen voor ouderen, vieringen met orgel, beeld, zang en schrift, en 
zangvieringen. 
* specifieke vieringen zoals de wekelijkse eucharistievieringen en vieringen van 
gebed en stilte, vieringen rond de sacramenten en jubilea (Heilige Communie en Het 
Vormsel). Oecumenische gebedsvieringen zoals oudjaar, Agapéviering, vieringen 
gecombineerd met een maaltijd, lopend vuurtje, MOV-viering en viering in de 
Vredesweek, vieringen voor nabestaanden van overledenen.  
* Vieringen op andere momenten, zoals schoolvieringen, carnaval, kermis, 
Zonnebloem, ziekenzondag, vieringen voor en met maatschappelijke organisaties als 
KBO, KVG, LTO en de plaatselijke harmonie. 
 
 
(4) Aanbevelingen (voor de komende vijf jaar) 

-  Op zondag zo mogelijk op minimaal één locatie een eucharistieviering houden 
en op zoveel mogelijk andere locaties een herkenbare viering van Woord en Tafel; 
-  Ieder jaar werken met een gezamenlijk jaarthema voor beide parochies, voor 
te bereiden door een daartoe in te stellen werkgroep; 
-  Drie keer per jaar telkens op een andere locatie een viering houden rond een 
bepaald thema, b.v. overlijden/zelfdoding, werkloosheid, basisinkomen, angst, 
andere geloven, (ver)oordelen, mopperen, voor te bereiden door een daartoe in te 
stellen werkgroep; 
-  Er naar streven om Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake als een 
samenhangend                     geheel te laten ervaren;  
- Waar mogelijk trachten ook op zaterdag een viering te houden, m.n. doelgroep 
vieringen (kinderkoor, jeugdkoor, vieringen van orgel, zang, beeld en Schrift) en 
meditatieve vieringen;  
-  Waarborgen dat er op alle locaties een vierplek blijft. Hiervoor kleinere, 
intieme locaties te zoeken of ( door verbouwing) te realiseren, waar voor kleinere 
groepen kerkgangers intieme en inspirerende vieringen kunnen worden gehouden 
- Proberen te stimuleren de jubileumvieringen te verplaatsen naar weekend 
vieringen zodat het  gemeenschapsviering worden. 
 Update voor seizoen 2019-2020       
geplande uitvoering van Passion is niet gelukt, maar Passion is wel twee keer 
uitgevoerd met basisschool. Dit heeft tot gevolg gehad dat school openstaat voor 
samenwerking met kerk. 
Er is voor het nieuwe seizoen een afspraak dat Mia en Johan regelmatig naar school 
gaan en drie schoolvieringen organiseren rond Boekenweek, kerst en Pasen, waarbij 
alle leerlingen zijn betrokken. Mia en Johan zijn ook in gesprek met Kleurenorkest. 
 



(5) Hoe kunnen wij er zijn voor hen die niet bekend zijn met de christelijke 
traditie en zoeken naar zingeving. 
Afhankelijk van de locatie kan hierbij gedacht worden aan: 
- Een jaarlijkse viering bijv. op het scoutingterrein met Pinksteren.  
- 4 Mei herdenking.  
- Activiteiten rond het jaarthema.  
- Bijeenkomsten in verzorgingshuizen.  
- Activiteiten samen met de plaatselijke Harmonie. 
- Bezinningsmomenten via de contacten met de scholen. Zang en muziek en 
themavieringen tijdens    
  de Kinderboekenweek en Kerst 
- Activiteiten in het plaatselijke winkelcentrum, tijdens de jaarmarkt, of op de camping 
of het strand. 
- Bij de eerder genoemde bijzondere themavieringen kunnen ook nadrukkelijk niet-
parochianen worden uitgenodigd. 

* In 2018 is een kinderpassion opgevoerd voor de leerlingen en ouders van de 
basisschool ‘De Kerkuil’ 

 * speerpunt in 2019-2020 is de liturgische her-inwijding van de Corneliuskerk. 
 

2.Catechese 
 
(1)Missie: 

Wij willen aan elkaar de Bijbelse, kerkelijke en sacramentele geloofstraditie 
doorgeven en eigen maken, zowel binnen onze eigen geloofsgemeenschap, de 
parochie, als in de samenleving om ons heen. We willen ook de mensen van buiten 
onze gemeenschap in de groep halen om zoveel mogelijk met elkaar te beleven. 
 
(2) Visie: 

We zijn er als geloofsgemeenschappen omdat we invulling geven aan de missie. Dat 
sterkt ons in ons  geloof. Een geloof dat blijft bestaan als wij onze kennis vergroten. 
Het is God die met ons mee optrekt waarbij we, gericht op de ander, leren dat iets 
betekenen voor elkaar ook iets oplevert.  
 
(3) Uitwerking 

- In stand houden en stimuleren van de Bijbelse, kerkelijke en sacramentele  
geloofstraditie door het o.a. houden van groepsgesprekken; bijv. bij mensen thuis of 
in de pastorie; door uitleg tijdens vergaderingen, bijeenkomsten en door 
verkondiging. 
- In stand houden en stimuleren van het verstaan van geloofsverhalen. 
(Bijbelgroepen) 
- Een laagdrempelig aanbod, als het gaat om het aanbieden sacramenten en de 
deelname hieraan. 
- Invulling blijven geven aan Parochiecatechese. Naast het gezin en de school 
heeft de parochie een belangrijke taak in de geloofsopvoeding. Door op gezette 
tijden vorming en verdieping aan te bieden worden gelovigen gevormd in het 
geloofsleven; 
-  Contacten met scholen voortzetten, vernieuwen of intensiveren en een 
eigentijdse, aansprekende vorm van scholencatechese ontwikkelen en aanbieden; 



- Als parochie naar buiten treden door o.a. het benaderen en maken van 
contacten bij andere doelgroepen en instituties om zo de geloofstraditie te blijven 
delen. 
- In gesprek blijven met andere gezindten en positief meewerken aan de 
oecumene.         
 
(4) Aanbevelingen (voor de komende vijf jaar) 

-      Het cursusprogramma Rond de Waterput verder versterken, uitbouwen en 
verbreden naar     alle locaties. 
- Als plaatselijke geloofsgemeenschap het geloof laten beleven door o.a. 
publicaties en geloofsreizen en excursies. 
- Het bevorderen van laagdrempelige momenten rondom de sacramenten. 
- Door middel van groeps- of één-op-één gesprekken het geloofsverhaal 
doorgeven vanuit de kracht van het verhaal achter de verhalen. 
- Energie blijven steken in geloofsvormende activiteiten voor jongeren ( 
jongerenpastoraat).  
- Energie blijven steken in oecumenische geloofsgesprekken. 
- Bibliotheek/Documentatiecentrum in de pastorie om de kennis te bevorderen. 
- Attent blijven op een niet naar binnen gekeerd, geheim taalgebruik. 
 
(5) Hoe kunnen wij er zijn voor hen die zoeken naar zingeving 
 
-  We denken aan het uitbreiden van de activiteiten en aanbod van ‘Rond de 
Waterput’ 
-  We denken ook aan het uitbreiden en versterken van de contacten met de 
basisscholen. Hierbij valt te denken aan een jaarlijkse schoolparochieviering tijdens 
de Boekenweek in oktober, de kerstviering en een bezoek van de onderbouw met 
Kerst, de middenbouw in de Goede Week en de bovenbouw bij het scholenproject. 
       Die ervaring leert dat je door dit te doen via de school en de kinderen, de 
geloofsontwikkeling en kennis en bekend zijn met de plaatselijke 
geloofsgemeenschap bevordert en de waardering doet groeien. Daarom denken zij 
nu aan twee projecten die jaarlijks terugkomen voor de bovenbouw: 
a. Een bezoek aan de bovenbouwgroepen op school met een presentatie en                   
powerpoint over het kerkhof, uitvaart, de dood rituelen en hoe er mee om te gaan. 
(een half uur) Een week later met dezelfde groep een bezoek aan het kerkhof en dan 
in gesprek gaan over wat ze zien, voelen en beleven. (Dit alles rond Allerzielen) 
b.   Een aanbod om uitleg te geven over het kerkorgel, muziek en het hoe 
en wat van orgelmuziek  door de eeuwen heen in de kerk. 
 
Als dit aanslaat overwegen ze ook ouders of andere doelgroepen dit aanbod te doen 
Dit alles zou kunnen dienen als inspiratie voor de andere locaties. 

* Update voor seizoen 2019-2020 is het speerpunt om rond zingeving 
en bezinning drie keer per jaar een ‘Cornelius Manifestatie’ te 
organiseren in de nieuwgebouwde ontmoetingsruimte achter in de 
Corneliuskerk. 

 
 
 
 
 



3. Diaconie 
 
(1) Missie: 
 We willen als geloofsgemeenschappen de diaconale taak, d.w.z. de zorg voor de 
ander, onze medemens, zoals Jezus Christus die ons heeft voorgeleefd, ten uitvoer 
brengen waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt. We willen aldus dienstbaar 
zijn aan onze naasten. We streven naar een ideale samenleving, een samenleving 
waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen naar het voorbeeld van het Rijk 
van God zoals Jezus ons dat heeft geschetst. 
 
(2) Visie: 
De gewenste situatie is dat we als geloofsgemeenschappen op vele fronten actief 
zijn in de samenleving. We willen nog meer samenwerken in het groot en in het klein, 
veraf en dichtbij indien mogelijk zoveel mogelijk oecumenisch zoekend naar 
bondgenoten buiten de kerk die dezelfde doelen nastreven, om  mensen te helpen 
die in de knel zijn geraakt. 
 
(3) Uitwerking 

- Vanuit het onlangs opgerichte samenwerkingsverband van de PCI’s zal worden 
bevorderd dat het werk van de PCI’s op de locaties kan worden versterkt. 
-  Ondersteuning van de lokale PCI:  is gericht op eigen samenleving en dorp als 
het gaat om armoede, daklozen, vluchtelingen, statushouders. Noodfonds samen 
met gemeente en andere kerken, voedselbank achter in de kerk, het wekelijks 
bloemetje als steuntje in de rug voor wie het nodig heeft, de kerstactie met 
kerststukjes en kerstpakketten en overige individuele steun. 
-  Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vredesvraagstukken ( MOV ) HALE: 
regionale werkgroep van het Samenwerkingsverband zorgt voor alle reguliere 
missie-acties, vastenactie, adventsactie, actie schoenendoos, MIVA.  
Speerpunten zijn: 
* 40-dagentijd en hongerdoek in combinatie met vastenactie; 
* iets organiseren binnen HALE om ontwikkelingsactie op de kaart zetten; 
* één keer per jaar door Stichting WOL een scholenproject in de kerk voor de 
bovenbouw. 
- Contact onderhouden met bondgenoten die zich ook diaconaal inzetten: 
Zonnebloem, Wereldwinkel, KBO, KVG, Conquista, scholen, Amnesty, 
Ouderenpastoraat met contacten in de verzorgingshuizen en Zonnebloem. 
- In al onze diaconale activiteiten kijken we ook uitdrukkelijk naar mogelijkheden om 
in oecumenisch verband samen te werken met de andere christelijke 
geloofsgemeenschappen. 
- Ziekentriduüm, een jaarlijks terugkerend driedaags evenement voor zieken in Onze 
Lieve Vrouwe ter Nood, aandacht en zorg voor zieke parochianen. De Lourdesgroep 
in Heiloo verzorgt jaarlijks een reis naar Lourdes voor zieken.  
 
(4) Aanbevelingen (voor de komende vijf jaar) 

Extra aandacht organiseren voor: 
Eenzaamheid 
Stille armoede 
Jongeren 
Statushouders  
 



(5) Hoe kunnen wij er zijn voor hen die zoeken naar zingeving 

Per locatie zouden mensen een groep kunnen vormen, zowel binnen als buiten de 
kerk, om plaatsgenoten te bezoeken voor een gesprek en/of kop koffie om zo 
eenzaamheid en stille armoede in kaart te krijgen middels buurtcontacten 
Zonnebloem, ziekenhuisbezoek, de verzorgingstehuizen, wekelijks bloemetje. 

* Voor seizoen 2019-2020  is als speerpunt uitgekozen de samenwerking in de  
oecumene en Diaconie.tussen de werkgroep Caritas en de Diaconie van de 
PKN te versterken.  

 
 

4. Gemeenschapsopbouw 
 
(1) Missie: 
We gaan uit van een gemeenschappelijk (door parochianen, bestuur en pastores) 
gedragen zorg en verantwoordelijkheid voor onze parochies. Hierbij staan heldere 
communicatielijnen centraal. Gemeenschapsopbouw kan de samenhang bevorderen 
van het leren, dienen en vieren binnen de geloofsgemeenschappen. 
 
(2) Visie: 
De gewenste situatie is dat we als geloofsgemeenschap “er zijn in Zijn naam” voor 
alle mensen. We proberen dat waar te maken door voor goede onderlinge 
communicatie, structuur, financiën, accommodaties en organisatie te zorgen. Zo 
vindt er ondersteuning plaats van Catechese, Liturgie en Diaconie en kunnen we tot 
goede en vitale geloofsgemeenschappen komen.  
 
(3) Uitwerking 

- Communicatie is een belangrijk middel zowel bij het uitdragen van onze 
geloofsboodschap als bij het versterken en onderhouden van onze 
geloofsgemeenschap, vooral in ons samenwerkingsverband met diverse geografisch 
van elkaar verwijderde locaties. Hier zullen we de komende jaren extra op inzetten.  
- Middelen die daartoe zullen worden ingezet zijn o.a. het parochieblad, de website, 
nieuwsbrieven, regionale kranten. Maar ook moderne digitale hulpmiddelen als 
Facebook en Twitter. 
- Tussen bestuur, locatieraden, werkgroepen en parochianen dienen transparante 
lijnen te worden onderhouden middels reguliere vergaderingen en de uitwisseling 
van verslagen. 
- Vrijwilligers: serieus nemen, waarderen (vrijwilligersavond), actief vrijwilligers beleid. 
- “Open herberg”:  koffie, luisterend oor, inloop middagen , koffie na de dienst, 
bereikbaarheid pastor, gastvrijheid. 
- Faciliteiten: bestuurlijke zorg voor gebouw, geld, drukkerij, onderhoud enzovoorts. 
 
(4) Aanbevelingen (voor de komende vijf jaar) 

- De geloofsgemeenschap in stand houden. Elkaar vasthouden en er voor elkaar zijn. 
- We zullen meer moeten investeren in onze communicatie m.n. langs digitale weg. 
Dit biedt ongekende mogelijkheden om onze boodschap te verspreiden, maar het 
behoeft wel extra aandacht. 
- Op veel locaties speelt het probleem van het teruglopende aantal vrijwilligers en de 
toenemende vergrijzing. Dit betekent dat we enerzijds meer over locatiegrenzen 
heen zullen moeten samenwerken, b.v. op het gebied van de koren. Anderzijds 
zullen we ons best moeten doen om meer jongeren bij het vrijwilligerswerk te 



betrekken. Op die wijze kunnen we wellicht ook meer belangstellingen wekken voor 
de geloofsbeleving zelf. M.n. de koren kunnen hierin een rol vervullen. Juist koorzang 
kan helpen om anderen voor onze gemeenschap te interesseren. 
- Bouwtechnische mogelijkheden bekijken om verbondenheid en betrokkenheid te 
bevorderen bij  kleinere aantallen kerkgangers. 
- Meer dagdelen in de week open huis in pastorie ten behoeve van gesprekken en 
openstellen bibliotheek 
 
(5) Hoe kunnen wij er zijn voor hen die zoeken naar zingeving 

Brainstormgroepje samenstellen om open huis pastorie uit te werken en vorm te 
geven: 
- Gebouw openstellen ten behoeve van diverse doelgroepen en faciliteiten 
beschikbaar stellen. 
- Diverse doelgroepen zijn: eetgroepen met oog voor eenzaamheid, stille armoede 
en statushouders, leesgroep, breien voor Afrika enzovoorts 

* Voor seizoen 2019-2010 is de gemeenschapszin en gemeenschapsopbouw 
rond de heropening van de kerk ten volle te benutten.  

 


