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I. Doelstelling 

Paus Franciscus zegt in zijn Exhortatio Evangelii Gaudium: “De parochie is de aanwezigheid van de Kerk 
in een bepaald gebied, een omgeving om Gods woord te horen, voor de groei van het Christelijk leven, 
voor dialoog, verkondiging, voor het beoefenen van liefdadigheid, voor eredienst en viering. De 
parochie is een gemeenschap van gemeenschappen, een heiligdom, waar de dorstigen komen drinken 
op hun tocht en een centrum met een missionaire bewogenheid die reikt tot in de periferie (28)”.  
 
In de visie van Paus Franciscus is de Kerk een plaats waar mensen van verschillende niveaus zichzelf 
kunnen uiten en daarmee zich openstellen voor integratie in de geloofsgemeenschap. Om dit te 
kunnen realiseren is individueel pastoraat een belangrijke wijze waarop de persoonlijke contacten 
tussen de pastores en de kerkgangers in de parochie kunnen plaatsvinden. Op deze manier willen de 
pastores zich inzetten zowel voor de opbouw van de Kerk als voor de kwaliteit van de 
geloofsgemeenschap door de persoonlijke benadering en geloofsverdieping.  
 
De doelstelling van het individueel pastoraat niet anders dan het “luisterend oor”. Luisteren naar het 
levensperspectief van mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven. Luisteren naar het 
persoonlijke levensverhaal. Men gelooft niet langer in één waarheid, waardoor het spreken over God 
moeilijker is geworden. Daarom is het belangrijk om door het individueel pastoraat meer aandacht te 
besteden aan de persoonlijke zingeving. Op deze manier steunt de pastor de zoekende om  tot gezonde 
integratie te komen van het geloof met het eigen leven, en tegelijkertijd helpt de pastor hem/haar om 
zich thuis te kunnen voelen in de geloofsgemeenschap.  
 
Tevens wordt de bereikbaarheid van het pastoraal team georganiseerd zodat er ruimte en tijd is om 
contact te leggen met de parochianen of mensen die komen met individuele vragen om hulp en 
ondersteuning. 
  
II. Activiteiten die o.a. horen bij het Individueel Pastoraat:  

1. Luisteren naar levensvragen van mensen die problemen hebben in het gezin, met partner, met 

kinderen, op het werk, depressie, eenzaamheid, overleden familie etc. Het doel is om de 

mogelijkheid te geven aan degenen die iets kwijt willen van hun zware last van het leven.  

2. Biecht horen en persoonlijke gesprekken 

3. Individuele begeleiding voor mensen die op zoek zijn naar/in het geloof of naar de zin van het 

leven. Mensen komen soms naar de kerk met de motivatie om iets te doen of omdat ze er zich 

thuis voelen, niet direct om kennis op te doen van het geloof. Het is de taak van de pastores om 

deze mensen te begeleiden en te stimuleren hun geloof te uiten.  

4. Huisbezoeken 

 

 

 



 
 

III. Wie Doet Wat en Hoe? 

Ieder lid van het Pastoraal team is verantwoordelijk op het gebied van individueel pastoraat: 

a. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de pastores wordt verzekerd in noodgevallen, o.a. voor 

ziekenzalving, door het pastoraal noodnummer. Het pastorale noodnummer wordt 

tweewekelijks door een ander lid van het pastoraal team bemand. Om overzicht van en inzicht 

te krijgen in de mate waarop in noodgevallen een beroep wordt gedaan op het pastoraal team 

wordt middels een notitieboekje de frequentie en reden van bellen bijgehouden.  

b. Door middel van gesprek in de kerk voor of na de doordeweeks missen en de zondagsviering 

met/zonder afspraak. 

c. Met de hoed in de hand: Normaal gesproken heeft het pastoraal team weinig tijd voor regulier 

huisbezoek. Het pastoraal team wil met dit initiatief gezamenlijk aandacht geven aan 

parochianen binnen de gemeenschap. Eens per twee maanden bezoekt het pastoraal team een 

dagdeel een geloofsgemeenschap. Op voordracht van de pastoraatgroepen kunnen mensen 

bezocht worden en gesprekken worden ingepland. 

Datum Geloofsgemeenschap 

 Vrijdag 6 november 2015 H. Willibrord 

 Vrijdag 4 december 2015  H. Jacobus de Meerdere 

 Vrijdag 8 januari 2016  H. Ignatius van Loyola 

 Vrijdag 5 februari 2016  H. Driekoningen 

 Vrijdag 1 april 2016  H. Antonius Abt 

 Vrijdag 3 juni  H. Agnes 

 

IV. Nieuwe Initiatieven: 

1. Pastoraatgroepen organiseren in alle kerken een gastvrouw/heer bij aanvang en einde van 

viering bij ingang van de kerk om mensen te verwelkomen.  

2. Pastoraatgroepen organiseren aandacht voor de Nieuwkomers.  

3. Cursus geestelijke begeleiding voor leden pastoraal team. 

4. Ignatiaanse cursus b.v.  

 

Slotwoord: 

Het individuele pastoraat is een  voorbeeld van de basis pastorale zorg in de parochie Maria Sterre 

der Zee Den Haag. Het pastoraal team wil zich inzetten voor de pastorale nabijheid door te luisteren 

naar het individuele verhaal van gelovigen en mensen die op zoek zijn naar het geloof en de zin van 

het leven. Hoewel het geloof een privé keuze is geworden, proberen wij in het komende jaar  

persoonlijke contacten te leggen met de parochianen om zo te komen tot een hechte levende Kerk 

waar mensen zich thuis kunnen voelen en hun geloof kunnen uiten.  

 


