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Beste parochianen
Voor u ligt een extra nummer van Nicolaas Nu . In dit extra nummer staat de visie
van het parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van onze H.
Nicolaasparochie. Vanuit verschillende scenario’s hebben wij in de afgelopen jaren
nagedacht over de toekomst van de parochie. Geen gemakkelijke opgave in een
snel veranderende wereld. Een wereld waarin het geloof voor velen niet meer
centraal staat. Onze vele gesprekken hebben tenslotte geleid tot een gedeelde visie
op de toekomst van onze parochie. Deze visie hebben we in januari besproken met
de bisschop.
Nu is het de tijd geworden dat wij met u als parochianen hierover in gesprek te
gaan. En pas nadat iedereen gehoord is neemt de bisschop uiteindelijk de
beslissing.
Ons pastorale motto is ‘’in beweging komen’’. Dat motto is ook de basis van de visie
die wij nu aan u aanbieden. Wij willen investeren in onze toekomst. We willen
voorkomen dat de laatste parochiaan het licht uitdoet. Daarom streven we naar een
vernieuwing van onze parochie. Wij gaan “in beweging komen” om onze parochie
nieuwe kansen te geven.
Het is nodig dat wij als parochie de bakens verzetten. Het is nodig dat we de
uitdaging aangaan om de Katholieke Kerk ook in de komende jaren zichtbaar en
aanwezig te laten zijn in Zoetermeer. Een levenslustige kerk; een kerk die
laagdrempelig, uitnodigend en gastvrij is.
Wij voelen ons uitgedaagd om nieuwe wegen te gaan. Dat doen we met respect
voor en behoud van wat ons dierbaar is. Net zoals de vissers bij het meer van
Galilea die werden geroepen door Jezus om op tocht te gaan. Dat is onze missie:
verzamelen, bijeen brengen en verbinden. Een pastoraat van nabijheid, niet alleen
in de kerk maar ook met handen en voeten in de samenleving.
Daar horen keuzes bij, soms zelfs pijnlijke. We moeten afscheid nemen van het
oude vertrouwde. Dat loslaten is een rouwproces. Die willen we met elkaar dragen
en vooral ook elkaar daarin bemoedigen en ondersteunen. Maar het is noodzakelijk
voor de toekomst.
Die toekomst willen wij als parochiebestuur en pastoraal team met alle parochianen
ingaan. Die toekomst wil ik als uw pastoor samen met ieder van u ingaan. En ik bid
met u om de inspiratie van Gods Geest, en om wijsheid en inzicht.

.

Pastoor Jaap van der Bie
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Kernboodschap
•

De wereld om ons heen verandert. Mensen leven individueler. Ook de kerk
verandert. Kerkbezoek is niet meer vanzelfsprekend, zeker niet voor
jongere mensen. Gelovig zijn vullen we in op een door onszelf gekozen
manier. De vraag aan de Nicolaasparochie is veranderd. De bijdrage aan de
kerk, financieel en als actieve parochiaan, wordt kleiner.

•

Tijd dus om als parochie na te denken over onze toekomst. Wat willen we
zijn als kerk? Voor wie willen we er zijn als kerk? En wat hebben we nodig
om samen kerk te zijn? Voor onszelf als kerkganger? En hoe kunnen we
als kerk van betekenis zijn voor onze medemensen?

•

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben hierover de afgelopen
twee jaar intensief nagedacht. Er zijn adviezen gevraagd. Er is gekeken hoe
anderen het doen. Er is gesproken met de bisschop. En er is een voorstel
ontwikkeld. Dat voorstel staat in deze NicolaasNu.

•

De belangrijkste verandering voor u als parochiaan zal zijn, dat we op
1 september 2019 onze vijf kerken gaan sluiten. Ook, voor even, de
Nicolaaskerk. Voor iedereen betekent dit letterlijk afscheid nemen van alles
wat ons vertrouwd is. Dat besluit is pijnlijk en emotioneel voor alle
parochianen, dat snappen we heel goed. Ook voor ons als parochiebestuur
en pastoraal team.

•

Maar we doen het, omdat we van mening zijn dat we een mooie toekomst
hebben als we sámen opnieuw beginnen. We moeten onze krachten
bundelen. We gaan opnieuw beginnen in één kerk, één liturgisch centrum.
Met de startviering op 8 september 2019 zal de Nicolaaskerk als
gezamenlijke kerk heropend worden door en voor ons allemaal.
Tegelijkertijd gaan we samen bouwen aan een nieuwe parochie. Een open,
gastvrije en laagdrempelige kerkgemeenschap die in de hele stad te vinden
is. We willen dichtbij de mensen komen, zichtbaar en aanwezig zijn in de
wijken, actie ondernemen voor de mensen daar. Voor parochianen,
hulpbehoevenden en alle andere nieuwsgierigen.

•

Deze veranderingen roepen ongetwijfeld veel vragen op. Hoe gaat het
straks dan allemaal. Wat betekenen die veranderingen voor mij als
parochiaan? Het parochiebestuur wil de parochianen de kans geven om zelf
mee te bouwen aan de parochie. Om zelf mee te zorgen dat de antwoorden
er komen. Werkgroepen, waaraan alle parochianen mogen deelnemen gaan
die antwoorden bedenken. We gaan dus uit van de kracht van onze
vrijwilligers. En de werkgroepen krijgen concrete opdrachten en
ondersteuning mee.

•

Van de parochianen vragen we in dit veranderproces een open houding, de
wil om echt naar elkaar te luisteren, de bereidheid om elkaar te informeren
en overal bij te betrekken, en vooral de moed om over het eigen belang
heen te stappen.

•

Dan werken we samen aan een parochie die toekomst heeft. Een parochie
voor onze eigen geloofsgemeenschap, die aandacht heeft voor de noden,
het verdriet en de vreugde van onze medemens.
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Visie Parochieopbouw H. Nicolaasparochie te Zoetermeer
1.

Inleiding

De manier waarop mensen aan het kerkelijk leven deelnemen is veranderd.
Onze samenleving wordt gekenmerkt door het uiteenvallen van traditionele
gemeenschappen en een fragmentarische zingeving van individuele mensen.
Op elk levensterrein zijn er verschillende netwerken of gemeenschappen, maar
die overlappen elkaar niet meer zoals dat vroeger gebruikelijk was. Men maakt
zelf keuzes en zoekt naar bronnen van inspiratie en een eigen identiteit, en
deze hoeven niet per definitie kerkelijk gebonden te zijn of bij een bepaalde
gemeenschap te behoren. Dit is de context waarin wij als parochie
functioneren.
2.

Missie

In deze context is het belangrijk om ons als parochiegemeenschap te profileren.
Centraal uitgangspunt van onze opdracht is daarom: spiritualiteit als input en
maatschappelijke betrokkenheid als output van onze parochiële presentie
binnen de Zoetermeerse samenleving.
Met onze missie om concreet invulling te geven aan onze opdracht als christen
vanuit een spirituele motivatie willen wij onze maatschappelijke betrokkenheid
gestalte geven. Wij willen ons aansluiten bij de visie van Paus Franciscus: ‘’de
herder moet op zoek gaan naar zijn schapen, want die komen niet vanzelf naar
de schaapstal, ook al is die bereikbaar’’.
3.

Visie

a. Versterking van de geloofsgemeenschap
De toekomst voor Nicolaasparochie is gebaseerd op het vormen van één actieve
geloofsgemeenschap. Dat vraagt een versterking van de onderlinge band
tussen de parochianen en een versterking van de onderlinge samenwerking.
Met deze stabiele basis kunnen wij als parochie aanwezig zijn in heel
Zoetermeer, op elke plek waar we als christenmensen van betekenis kunnen
zijn voor andere mensen.
Inhoud geven aan ons geloof doen we door vooral aanwezig te zijn buiten onze
5 kerkgebouwen. Bij de mensen in de wijk. Maar voor die inzet hebben we
elkaar hard nodig; een nauwe band om samen kerk te zijn en samen kerk te
blijven. Daarom treffen we elkaar rondom sociale activiteiten, sommigen met
een religieus, zingevend of kerkelijk karakter. Andere met een diaconale inslag:
voor armen, hulpbehoevenden en gemarginaliseerden in de wijk (vanuit onze
christelijke inspiratie). Denk aan voedselbank, inloopcentra, vluchtelingenwerk
en eenzaamheidsbestrijding.
We hebben de zondagsliturgie nodig om ons te verzamelen rond Jezus Christus,
onze Heer, en om samen het brood te breken, voor en door elkaar, voor de
kerk en de wereld. Samen gemeenschap zijn. Alle actieve parochianen, maar
ook andere kerkbetrokkenen, gasten, catechumenen en voorbijgangers zoeken
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elkaar en Jezus Christus in de gezamenlijke eucharistie, bron en hoogtepunt
van ons christelijk, parochieel, leven.
Opdracht en uitdaging is om elkaar de vraag te stellen: hoe brengen we het
evangelie in praktijk in de wijk zonder een vanzelfsprekende plaats in de wijk
voor vooral de traditionele zondagsliturgie? Niet via het klassieke plaatje, zoals
vissen vangen! Niet via het kerkgebouw om de hoek. Wél door een open,
gastvrije en laagdrempelige houding ten opzichte van alle wijkbewoners, en de
‘grotere parochie’ Zoetermeer-breed. Wél door pastorale en diaconale
aanwezigheid bij de mensen om de hoek of bij de mensen thuis.
Leidraad is ons motto ‘’samen zinvol kerk-zijn in deze tijd’’. De inzet van alle
parochianen voor het bredere geheel van de parochie dient richtinggevend te
zijn. Verkondiging van het evangelie in een pluriforme kerk, eenheid in
verscheidenheid, niet alleen gericht op de trouwe kerkgangers, maar ook op
degenen die zich bevinden in de buitenste cirkel van betrokkenheid.
b. Eén liturgisch centrum
Versterking van de geloofsgemeenschap, de bundeling van onze krachten, het
optimaliseren van de grote inzet van onze vrijwilligers vraagt een centraal
ontmoetingspunt, één liturgisch centrum.
Op de startdag op de eerste zondag van september 2019 gaan we onze 5
kerken sluiten en samen opnieuw beginnen in een op die dag te heropenen
Nicolaaskerk. Onze kerk, ons liturgische centrum voor de hele Zoetermeerse
katholieke gemeenschap. Letterlijk en figuurlijk leveren we vooraf allemaal
onze sleutels in, en maken we samen een nieuwe start, gebaseerd op een
nieuwe organisatie en een nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden.
We gaan onderzoeken hoe we op termijn de Nicolaaskerk kunnen aanpassen
aan de wensen van álle parochianen. We creëren samen een nieuwe plek waar
alle trouwe kerkgangers van de huidige 5 kerken zich thuis voelen. Een plek
ook, die voor alle parochianen door stijl en inrichting herkenbaar is als hún
kerk. Eén liturgisch centrum in Zoetermeer met élke zondag goed verzorgde
en gastvrije liturgie. Een liturgie waar alle kerkgangers van de huidige 5 kerken
elkaar ontmoeten, en samen vieren. Samen elkaar versterken in ons geloof.
We onttrekken dus vier van de vijf kerkgebouwen aan de eredienst. We gaan
deze 4 gebouwen sluiten en proberen ze af te stoten. Of we gaan ze verhuren,
en gebruiken voor andere doeleinden. Uit een, in opdracht van het
Parochiebestuur opgestelde, rapportage van de Stichting Kerkelijk
Waardebeheer blijkt dat de bestaande gebouwen en/of locaties hiervoor
voldoende kansen bieden.
Daarnaast is er het Parochieel Centrum De Kapelaan, hét katholieke centrum
van catechese en spiritualiteit in Zoetermeer. We streven naar versterking van
deze activiteiten in de Kapelaan door concentratie van de bestaande activiteiten
in één gebouw. Maar ook ruimte voor nieuwe ideeën. Een jaaragenda met
potentiële activiteiten, activiteiten die aansluiten bij de actualiteit van dat
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moment. Zichtbaar maken, dat onze kerk met beide benen in de Zoetermeerse
samenleving staat, zich bewust is van haar verantwoordelijkheden. En bereid
is om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die discussie in de
samenleving oproepen.
Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden in een parochieel centrum dat
financieel gezond is. Betaalde verhuur aan anderen is dan ook noodzakelijk om
zorg te dragen voor dekking van de kosten. Het is de uitdaging om te zorgen
dat er een gezonde balans bestaat tussen gebruik voor de parochiële
activiteiten en verhuur aan derden. Het jaar 2017 heeft laten zien, dat die
balans gevonden kan worden, waarbij het De Kapelaan ook positief heeft
kunnen bijdragen aan de financiën van de parochie.
De Nicolaaskerk en het Parochieel Centrum De Kapelaan vormen samen de
kern van de katholieke gemeenschap in Zoetermeer; maar ze zijn beiden dus
óók gericht op de Zoetermeerse samenleving; er is ruimte voor events,
concerten, exposities en andere (passende) kunstuitingen.
c. Liturgie, pastoraal team en gebedsleiders
Een concentratie van de liturgie op zondag in één kerkgebouw betekent ook
dat het pastoraal team in beginsel de zondagse vieringen kan verzorgen. Die
frequentere zondagse contacten van pastores met de parochianen zal leiden
tot een versterking van de onderlinge band.
In principe hoeven gebedsleiders niet meer voor te gaan in de zondagse
vieringen. Dat maakt ruimte vrij voor een aangepaste inzet van deze
gebedsleiders. Vanzelfsprekend blijven zij, wanneer nodig, inzetbaar voor
vieringen, en in het bijzonder voor uitvaarten. We gaan uit van wederkerigheid:
we willen de mensen niet alleen naar ons toe halen (kerk), maar we willen ook
naar de mensen toe gaan (in tehuizen en instellingen, inloopplekken etc.). De
gebedsleiders kunnen nog meer een verlengstuk van het pastoraal team en
een belangrijke pastorale pijler van de H. Nicolaasparochie worden. Dus juist
andere
gemeenschapsvormende
activiteiten,
pastorale
bezoeken
(ziekencommunie!), pastorale voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en
het Vormsel, pastorale voorbereiding op het huwelijk, uitvaarten en het
voorgaan in tehuizen en instellingen. Hiervoor is vorming en toerusting nodig,
alsmede een verjonging van onze sterke groep gebedsleiders.
In de wijken is er presentie van de kerk. Niet in de vorm van liturgie in het
huidige kerkgebouw maar als gemeenschap ondersteunend/opbouwend. In de
wijken bestaat al veel pastorale nabijheid. Huidige kernvrijwilligers voor het
pastoraat behartigen met verve het ouderenbezoek. Pastorale nabijheid is een
ruimer begrip dan ouderenbezoek. In dit verband zien we een ontwikkeling
naar een nieuwe kerngroep ‘pastorale nabijheid’. Niet alleen voor de
gebedsleiders maar ook voor de vele vrijwilligers ligt hier een nieuwe uitdaging.
En ook voor hen moet er ruimte zijn voor vorming en toerusting.
Dit alles vraagt een goede organisatie met een duidelijke doelstelling. We willen
daarom komen tot wijkcoördinatoren. Met een duidelijk profiel en een duidelijk
idee over de organisatie kunnen we de krachten van de vele vrijwilligers
bundelen én ook nieuwe vrijwilligers werven op nieuwe taken en
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werkzaamheden. Door de versterking van de geloofsgemeenschap in
combinatie met nieuwe ideeën over de toekomst ontstaat er veel ruimte voor
creatief denken.
Onttrekken van de kerkgebouwen aan de eredienst. Sluiten en afstoten van
kerkgebouwen. Gebruik voor andere doeleinden dan liturgie. Bij het sluiten van
het kerkgebouw verdwijnt ook ‘het gezicht van de kerk’. Daarom is
aanwezigheid van het pastorale team in combinatie met gebedsleiders en
bezoekgroepen in de wijken noodzakelijk, bijvoorbeeld door een pastoraal
spreekuur op basis van een aanwezigheidsrooster. Een spreekuur laten
aansluiten bij (bestaande) activiteiten is handig en verstandig. Belangrijk is en
blijft een plaats van ontmoeting waar onderlinge betrokkenheid in lief en leed
gedeeld kan worden, waar ook samen gebeden kan worden, en waar we met
elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele onderwerpen die ons als
christenmensen raken. Elkaar zo ontmoeten vraagt niet om een voor de
eredienst ingericht kerkgebouw, want willekeurig elke plek van ontmoeting is
geschikt.
d. Jeugd en jongeren
Jeugd en jongeren zijn de toekomst van onze kerk. De erkenning van dit feit
vraagt van alle parochianen een inspanning om de toekomst van onze kerk
veilig te stellen, door ruimte te geven voor een passend aanbod van activiteiten
van onze jongeren. Zowel spiritueel als maatschappelijk.
Er komt nog meer aandacht voor kindvriendelijke liturgie en catechese. Zoals
gezinsvieringen voor/met ouders en kinderen. Project rond Samenlees bijbel
met ouders. Daarnaast is het belangrijk de contacten met de scholen te
intensiveren, zowel de basis als het voortgezet onderwijs. Er zijn al veel ad-hoc
contacten rond de sacramenten en de schoolvieringen met de grote feesten,
maar hier ligt met name ook een taak in het overleg met de Stichting UNICOZ
Onderwijsgroep,
zoals
bijvoorbeeld
het
aanstellen
van
een
identiteitsbegeleid(st)er.
De aandacht voor kinderen in de fase tussen eerste Heilige Communie en
Vormsel zal versterkt worden. Ook jongeren laten we niet los, zij mogen meer
invloed krijgen, zodat gewenste vernieuwing in hun vormen van het zichtbaar
katholiek zijn kansen krijgen. Het jongerencentrum in de Kapelaan moet een
ontmoetingsplaats worden voor alle katholieke Zoetermeerse kinderen en
jongeren, waarin ze op hun eigen wijze met elkaar aan de slag kunnen met hun
vragen over geloof en leven.
e. Oecumene
Er is een goed oecumenisch contact van de parochie met de Protestantse
Gemeente Zoetermeer. Via het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer
(ILOZ), het Beraad van Kerken, het), de contacten op vicariaatsniveau met de
protestantse zusterkerken in de wijken. Ook wordt deelgenomen aan het
Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Deze samenwerking leidt tot gezamenlijke
activiteiten. Waar mogelijk en wenselijk wordt dit gestimuleerd en uitgebreid,
waarbij wel de identiteit van de RK parochie centraal moet blijven staan.
Samenwerking zoals bijvoorbeeld bij de actie Kerkbalans, maar ook op het
gebied van communicatie naar de gelovige achterban zal gestimuleerd worden.
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f. Kerkhof
Medio 2018 zal het kerkhof achter de Nicolaaskerk worden heropend en zullen
weer grafrechten kunnen worden uit gegeven. Hiermee wordt de verbinding
tussen kerkelijke uitvaarten en begraven achter de Nicolaaskerk hersteld. Onze
monumentale kerk en het nog oudere kerkhof zijn van oudsher onverbrekelijk
met elkaar verbonden, en gaan nu samen een nieuwe toekomst in. Het
gerenoveerde kerkhof zal een monumentaal karakter krijgen, met veel groen.
Het wordt een plaats van rust, bezinning en reflectie.
Kerk, kerkhof en parochieel centrum samen kunnen op momenten van rouw
een betekenisvolle rol spelen in de verwerking van het verlies van een dierbare.
g. Website/sociale media/parochieblad
De communicatie binnen de geloofsgemeenschap zal veel intensiever gaan
plaatsvinden. Communicatiemiddelen en stijl zullen aansluiten bij de diversiteit
van de parochianen. Er is redactievorming nodig, in het verlengde van (en
instrument voor) het pastorale beleid. Ook voor de versterking van de
onderlinge band, de uitwisseling van kennis, het betrekken van parochianen bij
activiteiten en organisatie van de parochie is een heroriëntatie op de
communicatie noodzakelijk. Communicatie zal ingezet worden om
transparantie te geven aan het parochieel beleid en de parochiële activiteiten,
maar zal ook bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
parochianen voor de toekomst van onze kerk in Zoetermeer.
Zoetermeer, maart 2018
Parochiebestuur en pastoraal team
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Plan van aanpak
Inleiding
Realisatie van de voorliggende Visie Parochieopbouw H. Nicolaasparochie
Zoetermeer is geen zaak van het pastoraal team of parochiebestuur alleen.
Samen kerk zijn, samen gemeenschap zijn, betekent dat we ook samen de
verantwoordelijkheid moeten willen nemen voor de realisatie van de visie.
Parochiebestuur en pastoraal team willen dan ook u als parochianen betrekken
bij de realisatie van de veranderingen.
Fasering
Dit Plan van aanpak geeft de bouwstenen voor Fase 1 van het veranderproces:
het gesprek over de visie, het delen van de ideeën en het uitwerken op
hoofdlijnen van de onderdelen van de visie. Het gaat daarbij dus om de
voorbereiding van de besluitvorming over de uitvoering van de veranderingen.
Deze fase willen we in december 2018 afronden met definitieve besluiten van
het parochiebestuur.
Dan begint de tweede fase. Deze tweede fase is gericht op het concreet
uitwerken van de besluiten over de veranderingen. Deze uitwerking kent voor
de verschillende onderwerpen waarschijnlijk een onderling afwijkend tijdpad.
Maar een flink deel van de veranderingen zal gerealiseerd kunnen zijn voor de
zomer van 2019.
En daarmee aansluiten op een belangrijke stip op de horizon: de sluiting van
onze 5 kerkgebouwen op de eerste zondag van september 2019, en de
figuurlijke heropening op die dag van de Nicolaaskerk als nieuwe gezamenlijke
liturgische ruimte. Voor die tweede fase volgt een nieuw Plan van aanpak.
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Fase 1
De voorbereiding van de besluitvorming over de uitvoering van de
veranderingen.
15 april 2018 Open Café: Toelichting op de visie
Op 15 april is in De Kapelaan een Open Café. Aan de verschillende tafels kunnen
alle parochianen met de leden van het pastoraalteam en het parochiebestuur
de onderwerpen van de visie bespreken. Het pastoraal team en het
parochiebestuur zullen de visie toelichten en luisteren naar de mening van de
parochianen. Op verschillende manieren zal aan de parochianen ruimte worden
geboden voor het vastleggen van hun opmerkingen en hun voorstellen. De
parochianen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om kenbaar te maken bij
welke onderwerpen zij intensief betrokken willen worden bij de voorbereiding
van de uitwerking van de visie. Het Open Café vindt plaats in De Kapelaan, op
zondag 15 april van 13.00u tot 16.00u. U kunt op elk door u gewenst
binnenlopen en weer vertrekken. Er is geen centraal programma.
1 mei – 15 oktober 2018 Ontmoeting en dialoog
Het parochiebestuur en het pastoraal team willen alle parochianen in staat
stellen om hun gevoelens rond de nu voorgenomen ontwikkelingen te delen.
In de periode van 1 mei tot 15 oktober zullen periodiek bijeenkomst voor
Ontmoeting en dialoog worden georganiseerd; momenten om met elkaar van
gedachten te wisselen over de onderwerpen in de visie, maar ook om in
algemene zin te praten over de toekomst van onze parochie, zowel in spirituele
zin, als de rol van de parochie in de Zoetermeers samenleving. De data en
locaties voor deze bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.
1 mei – 15 oktober 2018 Werkgroepen
In de periode tussen 1 mei en 15 oktober gaan werkgroepen aan de slag met
de verschillende onderwerpen in de visie. Alle parochianen kunnen zich
aanmelden voor deze werkgroepen, om actief deel te nemen en op die manier
bij te dragen aan de gezamenlijke nieuwe toekomst. In één of meerdere
bijeenkomsten zal in elk van deze werkgroepen het betreffende onderdeel van
de visie besproken worden en zullen voorstellen worden geformuleerd over de
wijze waarop het betreffende onderdeel van de visie gerealiseerd kan gaan
worden.
Concrete vragen komen daarbij aan de orde:
- wat zou het gewenste resultaat moeten zijn
- welke verandering betekent dat ten opzichte van de huidige situatie
- wie zijn nu betrokken bij dit onderwerp
- hoe kan die betrokkenheid voortgezet worden en wie zou alsnog betrokken
moeten worden, wie worden gemist (versterken participatie)
- welke mensen en middelen zijn nodig om het gewenste resultaat te kunnen
realiseren
- op welke termijn is het resultaat te realiseren
- wat kunnen we van anderen en derden leren
- welke knelpunten moeten we verwachten en samen oplossen?
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Zoals gezegd, de verschillende werkgroepen krijgen te maken met een niet
gelijke complexiteit van het onderwerp; de inzet bij de verschillende
werkgroepen zal dan ook niet gelijk zijn. Dat is niet erg. Uitgangspunt is dat
we eind van 2018 op alle onderwerpen forse stappen voorwaarts hebben
gemaakt. De ene werkgroep is dan klaar, de ander werkgroep heeft meer tijd
nodig.
Vooralsnog wordt gedacht aan de volgende werkgroepen:
- Werkgroep communicatie
- Werkgroep Diaconie
- Werkgroep versterking
- Werkgroep Catechese
betrokkenheid parochianen bij
- Werkgroep Pastoraat
beleid en uitvoering
- Werkgroep Gebedsleiders
- Werkgroep liturgie
- Werkgroep
- Werkgroep koren
Sacramentsvoorbereiding
- Werkgroep kosters
- Werkgroep Oecumene
- Werkgroep misdienaars
- Werkgroep maatschappelijke
- Werkgroep kerkversiering
betrokkenheid
- Werkgroep kerkvervoer
- Werkgroep behoud waardevolle
- Werkgroep jongeren
activiteiten
- Werkgroep jonge ouders
- Werkgroep bestemming
- Werkgroep scholen
kerkgebouwen
- Werkgroep “40-70 jaar”
- Werkgroep nieuw liturgisch
- Werkgroep senioren en
centrum
ouderenbezoek
- Werkgroep Financiën
Dit is uiteraard geen limitatieve opsomming, noch wordt beoogd alle
werkgroepen ook noodzakelijk in te richten. U als parochianen bepaalt zelf
door uw deelname toe te zeggen welke werkgroepen in ieder geval worden
ingericht.
Elke werkgroep krijgt van het parochiebestuur een concrete opdracht mee,
waarmee binnen de werkgroep aan de slag kan worden gegaan.
1 mei – 15 oktober 2018 Projectgroep
De werkgroepen krijgen ondersteuning van een Projectgroep. De opdracht van
de projectgroep is om waar nodig de voortgang in de werkgroepen te
stimuleren. Natuurlijk bewaakt de Projectgroep de onderlinge afstemming
tussen de werkgroepen. En de Projectgroep rapporteert aan het
Parochiebestuur, die opdrachtgever is van de projectgroep. Binnen de
Projectgroep zal ook een aparte werkgroep zich bezighouden met de
communicatie naar de parochianen over de inhoud en de voortgang van het
veranderproces
Voor de projectgroep worden leden door het parochiebestuur op persoonlijke
titel aangezocht. Mocht u daarvoor ook belangstelling hebben, dan kunt u dat
laten weten aan Pastoor van der Bie.
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15 oktober – 15 november 2018 Rapportage Projectgroep
In deze periode rapporteert de Projectgroep aan het Parochiebestuur, en
bespreekt het Parochiebestuur met de Projectgroep deze rapportage. Binnen
het Parochiebestuur zal vervolgens de besluitvorming over de rapportage
worden voorbereid.
15 november – 15 december 2018 Besluitvorming
Voor 15 december zal het Parochiebestuur mede op basis van de rapportage
definitief besluiten over de visie. De visie zal worden omgezet in een
voorgenomen besluit over de veranderingen die zullen worden doorgevoerd.
Dit voorgenomen besluit zal daarna voor instemming worden voorgelegd aan
de Bisschop. Deze zal vervolgens nog een formeel moment van het horen van
de parochianen organiseren. Daarna zal hij een besluit nemen. Dat wordt dus
na 1 januari 2019.
Uiteraard zal de Bisschop ook gedurende 2018 periodiek geïnformeerd worden
over de voortgang van het proces. Die afspraak is – ook als verzoek van de
bisschop - al eerder gemaakt.
Eind januari 2019 Start Fase 2
Voor deze Fase 2 zal een nieuw plan van aanpak worden gemaakt.
Tijdschema
15 april

15 oktober

15 november

15 december

Januari
2019

Open Café
Werkgroepen
Projectgroep
Bijeenkomsten voor
Ontmoeting en dialoog
Rapportage
Besluitvorming
Start Fase 2

Organisatie veranderproces
Parochiebestuur
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