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Communicatie schept gemeenschap! 

 

Inleiding 

Communicatie schept gemeenschap (communio). Gemeenschap en verbondenheid zijn de kernwaarden van 

het katholiek geloof. Vanuit die kernwaarden willen we het komende jaar de interne en externe communicatie 

nauwkeurig onder de loep nemen.  

 

Communicatie is een aandachtspunt voor het parochiebestuur en pastoraal team; zowel onderling als tussen 

de niveaus. Het gaat hierbij niet enkel om de communicatiemiddelen, maar juist om het luisteren. 

 

Voor wie? 

Wat betreft de interne communicatie zijn met name het ene parochieblad Stella Maris, het lokale 

maandbericht en de ene website (in opbouw) de belangrijkste pijlers. Het parochieblad Stella Maris heeft een 

door het parochiebestuur goedgekeurd redactiestatuut. In de redactie zit één lid van het pastoraal team. Het 

maandbericht verschijnt in vrijwel iedere geloofsgemeenschap, geeft ‘lokaal nieuws’ weer en wordt door 

mensen uit de ‘eigen’ geloofsgemeenschap verzorgd. Op ieder maandbericht is, behalve de naam van de 

betreffende geloofsgemeenschap, ook  de naam van de parochie duidelijk zichtbaar, alsmede het 

parochielogo. Behalve de interne communicatie geschiedt ook de externe communicatie via de website. Voor 

de website dient op termijn een redactiestatuut te worden opgesteld. Onder externe communicatie vallen ook 

(maar ter plaatse verschillend) de lokale pers en het blad Kerk in Den Haag.  

 

Belangrijkste doel naar binnen toe is dat de communicatie en informatie goed gestroomlijnd is teneinde 

frustraties onder vrijwilligers en parochianen door gebrekkige informatievoorziening te voorkomen. De 

pastoraatgroepen, de lokale secretariaten en het centrale parochiesecretariaat spelen hierin een belangrijke 

rol. 

 

Het pastoraal team volgt het komend jaar de ontwikkelingen op het gebied van interne en externe 

communicatie, signaleert gebreken en werkt actief mee aan verbeteringen. Met name betreffende de 

volgende aspecten: 

- Aandacht voor kwaliteit parochieblad Stella Maris 
- Afstemming verhouding lokale maandberichten en Stella Maris 
- Opstellen jaarplan met relevante data en afspraken 
 De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor zowel de interne als externe communicatie ligt echter bij het 

parochiebestuur. 

 

 

 


