
 

 

 
Op maandag 6 november 2017 is het beleidsplan gepresenteerd aan de pastoraatgroepen en 
beheercommissies van parochie Maria Sterre der Zee. Zij zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en 
opmerkingen te plaatsen. Relevante resultaten zijn opgenomen in dit addendum. 
 
Er is sprake van een impuls vanuit paus Franciscus om als RK Kerk meer naar buiten te treden en activiteiten 
te richten op zoekenden. Het is mooi dat het beleidsplan hierbij aansluit. 
 
Er zijn zorgen over de lastenverzwaring van het pastoraal team. 

Het beleidsplan is ambitieus, om dit uit te voeren is er ondersteuning nodig. De projectondersteuner 
moet een katalysator zijn voor de geloofsgemeenschappen. Het is een andere, meer professionele manier 
van werken waarbij krachten in de parochie beter benut worden. Niet om volledig te steunen op de 
projectondersteuner, maar om echt samen de plannen uit te voeren. 

Momenteel wordt het pastoraal team betrokken bij zaken die niet meer bij hun takenpakket horen. 
Draagvermogen van geloofsgemeenschappen is daarom een belangrijk aandachtspunt, ook bij de uitvoering 
van het beleidsplan. 

Pastoraatgroepen en beheercommissies moeten durven vragen om hulp en inzet van vrijwilligers en 
nieuwe parochianen. Het beleidsplan streeft een andere denkwijze na waarbij op een andere manier 
voorstellen tot uitvoering komen. Dit opent mogelijkheden nieuwe vrijwilligers te werven in de parochie. 
 
Er is nog veel onbekendheid bij parochianen over de organisatie van de parochie.  

Dit moet beter . Pastoraatgroepen en beheercommissies moeten meer een gezicht krijgen in de 
geloofsgemeenschappen. Zij zijn de handen en voeten, ogen en oren in de geloofsgemeenschappen.  

Daarbij moet er meer aandacht komen voor de toerusting van vrijwilligers en de communicatie naar de 
geloofsgemeenschappen en, in het bijzonder, naar de pastoraatgroepen en beheercommissies toe. 
 
Er is discussie over de plek van het geloof in het beleidsplan. Gaat het om authenticiteit of het aanpassen ten 
behoeve van zoekenden?  

Alle gelovigen worden opgeroepen om in gesprek te gaan met anderen en hierbij te spreken vanuit het 
eigen geloof, zoals dat geleefd en gedeeld wordt.  

Het is met name de taak van het pastoraal team en pastoraatgroepen om liturgische rituelen uit te 
leggen als beleving van het geloof. 
 
Het beleidsplan geeft een aantal richtingen en stappen die in concrete voorstellen moeten worden vertaald. 
Dit moet juist met de doelgroepen samen gedaan worden (zoals jeugd, jonge gezinnen). 
 

a. In gesprek met doelgroepen (met name jongeren en jonge gezinnen) over vragen en behoeften, vanuit 
eigen geloof. En voorstellen hierop afstemmen.  

b. Concrete vertaling van het beleidsplan door jaarlijkse werkplannen, financiële begroting en parameters 
voor evaluatie. 

c. Jaarlijkse bijeenkomst met beheercommissies en pastoraatgroepen over de voortgang van het 
beleidsplan. 

d. Document met grondslagen waar vooralsnog aan vast wordt gehouden (zoals verhouding 
parochiebestuur-beheercommissie, bepaalde financiële componenten etc.). 

 


