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Werkplan Catechese 2015-2016  
 

Portefeuillehouder: mw. M. Witteman 

Versie: 2 

Datum: 09-08-2015 

 
 
“Toen werden hun ogen geopend 
en zij herkenden hem.” Lukas 24, 31 
  
Zij herkenden hem: Zij hebben de Schrift leren verstaan en de recente gebeurtenissen in Jeruzalem in het licht van de Schrift, Thora 
en Profeten. 

 
Belang van deze portefeuille 
Uit het Pastoraal Beleidsplan 2013-2016: 
Wij vinden het belangrijk en de moeite waard om onze katholieke gemeenschap verder te ontwikkelen en te 
blijven opbouwen in onze samenleving.  Wij vertegenwoordigen een traditie die eeuwenlang een opbouwende 
rol in de samenleving en in de wereld heeft vervuld en innerlijke kracht en troost  heeft geboden aan vele 
mensen van alle leeftijden in uiteenlopende sociale, culturele en historische omstandigheden.  We zijn er 
daarom van overtuigd dat de katholieke traditie toekomst heeft. 
 
Als rooms-katholieke kerkgemeenschap willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het welzijn van onze 
Haagse medeburgers.  Daarnaast willen wij inhoudelijk bijdragen aan het maatschappelijke debat in onze stad 
over de rol van religie in onze snel veranderende samenleving. 
 
Het is onze gemeenschappelijke overtuiging, dat het evangelie van Jezus Christus een relevante boodschap is 
en blijft in onze maatschappelijke en mondiale context van de 21e eeuw. Tevens biedt onze kerkgemeenschap 
via haar verkondiging en sacramenten een manier om onze levensloop te begeleiden en zinvol te duiden, en 
om te gaan met het verdriet en lijden dat inherent is aan het menselijke bestaan. 
 
Wij streven zo veel mogelijk constructieve relaties na met zusterkerken in onze stad, met vertegenwoordigers 
van andere religies en levensbeschouwingen, met welzijnsorganisaties, de zorgsector, het onderwijs en de 
gemeentelijke overheid.  
Geloofsvorming, geloofsverdieping en kennis dragen hieraan bij. 
 
Doelstelling 
“Katholiek in Den Haag:  spiritueel én solidair!” 
In onze samenleving en stad is enerzijds veel behoefte aan bezinning, meditatie en gebed, en anderzijds aan 

solidariteit, gemeenschapsvorming en compassie.  

Het is van belang om een pastoraat op maat te ontwikkelen vanuit de sterke kanten van de aanwezige 

gemeenschappen in de nieuwe parochie, binnen de mate van het mogelijke. Via het pastorale deelterrein 

catechese  willen we onze visie nader toelichten, op basis van boven beschreven missie. 

Het pastorale team hecht grote waarde aan geloofsvorming en geloofsverdieping, afgestemd op mensen van 
verschillende leeftijden en culturele achtergronden. 
 
De nieuwe parochie dient een juiste balans te vinden tussen geloofsvorming op locatie (als belangrijke motor 
van gemeenschapsopbouw) en de organisatie van cursussen en educatieve activiteiten op parochie-niveau, 
afhankelijk van de doelgroep. De jonge gezinnen die wij in het kader van sacramentencatechese ontmoeten, 
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beschouwen wij als een zeer belangrijke doelgroep die het gezicht van de nieuwe parochie mede zullen gaan 
bepalen. 
 
Samenwerking met pastoraatgroepen 
De pastoraatgroepen worden actief betrokken bij de catechese, zowel voor input als voor uitvoering. 

(De pastoraatgroepen zijn gevraagd hun plannen en ideeën voor catechese op te sturen naar het 

parochiesecretariaat.) 

 
 
Programma 
 
KINDEREN EN JONGE OUDERS 

 
Doopvoorbereiding 
Inhoud: 
Gesprek met alle ouders: kennismaking, uitleg betekenis doopliturgie, boekje samenstellen, motivatie en 
geloofsopvoeding. 
Inhoud doopvoorbereiding: op de agenda in oktober.  
Wie: Alle leden van het pastoraat team: voorbereiding door teamlid die doopt en werkgroep. 
Frequentie: Dit gebeurt volgens een rooster, om de maand een avond, de H. Jacobus twee avonden. 
Waar: alle geloofsgemeenschappen 
 
Begeleiding werkgroep doopvoorbereiding 
Het betreft de begeleiding van reeds bestaande werkgroepen. 
Verder een inventarisatie en verkenning bij de overige geloofsgemeenschappen. 
Het is de bedoeling dat er bij iedere geloofsgemeenschap een werkgroep komt, ondersteund door de PG.  
Inhoud: zie inhoud ouderavonden. Pastorale School? Ontmoeting. 
Wie: enkele teamleden: R. van Berkel, J. Eijken, mw. M. Witteman 
Frequentie: een (of twee) keer per jaar bij bestaande werkgroepen, gezamenlijk. 
Voor nieuwe leden: een gesprek met een lid van het pastoraal team en meedraaien met de werkgroep. 
Waar: in iedere geloofsgemeenschap of centraal. 
 
Peuters/kleuters NIEUW 
Inhoud: korte vieringen voor jonge kinderen en hun ouders waar catechese en liturgie door elkaar 
heenlopen. Reclame! 
Wie: mw. M. Witteman, indien nodig andere leden van het pastoraal team (R. van Berkel en D. 
Langerhuizen) 
Doopouders en de PG worden bij deze vieringen betrokken. Reclame!  
Frequentie: in ieder geval de viering met kinderzegen in februari en de Franciscusviering in oktober. Wordt 
uitgebreid naar vier keer per jaar, niet perse in alle geloofsgemeenschappen. 
Waar: H. Ignatius, H. Antonius Abt en H. Driekoningen. Geloofsgemeenschappen rouleren. 
 
Eerste Communie 
Inhoud: methode “Blijf dit doen”. Startbijeenkomst, 8 reguliere bijeenkomsten, twee of drie ouderavonden, 
voorstellingsviering, Palmzondag, bekijken van de kerk, twee keer oefenen, knutselen voor de viering en 
afsluitende bijeenkomst. Deze methode wordt aangevuld met wat bij de geloofsgemeenschap gebruikelijk is. 
Ook wat betreft het aantal bijeenkomsten. We gaan uit van één methode voor de hele parochie. 
De voorbereiding van kinderen die nog gedoopt moeten worden wordt opgenomen in de 
communievoorbereiding. 
Wie: door lid van het pastoraal team en werkgroep. 
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Begeleiding werkgroep: betrokken leden van het pastoraal team 
In juni zijn de data voor de communievieringen vastgesteld. Bekeken wordt nog welk teamlid welke viering 
doet. Dit teamlid is ook betrokken bij de voorbereiding.  
Frequentie: jaarlijks 
Waar: in iedere geloofsgemeenschap 
 
Tussencatechese 
Inhoud: methode: “Het licht op ons pad”. Begeleiding, indien nodig: mw. M. Witteman 
Wie: werkgroep 
Frequentie: jaarlijks 
Waar: H.  Jacobus 
Uitbreiden naar andere geloofsgemeenschappen, eventueel in minder uitgebreide vorm. Via de PG kunnen 
hiervoor vrijwilligers geworven worden.  
 
Vormsel 
Inhoud: methode “In vuur en vlam”. 
Startbijeenkomst, 8 reguliere bijeenkomsten, twee of drie ouderavonden, voorstellingsviering, een keer 
oefenen, knutselen voor de viering en afsluitende bijeenkomst. 
Deze methode wordt aangevuld met wat bij de geloofsgemeenschap op de locatie gebruikelijk is. Ook wat 
betreft het aantal bijeenkomsten. We gaan uit van één methode voor de hele parochie. 
Wie: door bestaande werkgroepen, één lid van het pastoraal team. In de Antonius Abt worden vrijwilligers 
gezocht door de PG. 
Frequentie: jaarlijks 
Waar: Er is één vormselviering. Bij veel aanmeldingen zijn er eventueel twee. 
Het is de bedoeling dat er bij de voorbereiding samengewerkt wordt door de verschillende groepen. Op 1 
december is het aantal aanmeldingen bekend en wordt afgesproken in welke geloofsgemeenschappen de 
voorbereiding plaatsvindt. 
 
Ouders/gezinnen met jonge kinderen 
Inhoud: ouderavond als handreiking voor geloofsopvoeding. Gesprek, materiaal bekijken zoals de 
geloofskoffertjes, boeken enz. 
Wie: Mw. M. Witteman 
Frequentie: drie keer per jaar 
Waar: verschillende geloofsgemeenschappen 
 
Instructie misdienaars 
Inhoud: inhoudelijke en praktische uitleg 
Wie: koster, vrijwilliger of werkgroep 
Frequentie: 1 of 2 keer per jaar 
Waar: alle geloofsgemeenschappen, een enkele maal centraal. 
 
 
VOLWASSENEN 

 
Kerktoetreders 
Inhoud: dertien bijeenkomsten op woensdagavond, steeds beginnend met een gebed en een Bijbellezing. 
Over dit verhaal wordt met elkaar gesproken. Daarna wordt een toelichting gegeven op een bepaald 
onderwerp. Deelname aan vieringen. Catechumenenzalving op Aswoensdag en tijdens de Chrismamis. 
Ontmoeting met de bisschop op kerktoetredersdag in Rotterdam. 
Wie: A. van der Helm (organiseert) en leden van het pastoraal team. Voor iedere kandidaat zoekt de PG een 
buddy in de geloofsgemeenschap. 
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Frequentie: jaarlijks van november tot Pasen. Met een maximum aantal deelnemers van twaalf. Bij meer 
deelnemers wordt een tweede groep gestart.  
Waar: H. Jacobus 
Opname in de Kerk gebeurt in de Paaswake op de eigen geloofsgemeenschap. 
 
Huwelijksvoorbereiding 
Inhoud: drie à vier bijeenkomsten 
Wie: D. Langerhuizen met een nog op te richten werkgroep 
Frequentie: twee keer per jaar 
Waar: H. Driekoningen  
 
Wekelijkse bijeenkomsten: 
Bijbelgesprek 
Inhoud: lezen van een gedeelte uit de bijbel, waarna gesprek. 
Wie: K. van Haasteren 
Frequentie: wekelijks op woensdag 
Waar: H. Ignatius 
 
Gesprek n.a.v. een documentaire 
Inhoud: bekijken van documentaire, waarna gesprek 
Wie: K. van Haasteren 
Frequentie: wekelijks op woensdag 
Waar: H. Ignatius 
 
Jaaragenda 2015-2016 
Voor de overige activiteiten wordt in september een jaaragenda vastgesteld door een werkgroep die bestaat 
uit leden van de diverse gemeenschappen. 
Overige activiteiten zijn onder andere: 

 Oecumenische activiteiten 

 Najaarscatechese 

 Leerhuis 

 Werkgroep geloofsverdieping 
 

 

 


