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Doelstelling
Het doel van het transitieteam is meerledig:
• het Eucharistisch Centrum wordt verplaatst van de Heilig Kruiskerk naar de Martinus kerk. De
geloofsgemeenschap van de Martinus dient daar praktisch én pastoraal op te worden
voorbereid.
• De geloofsgemeenschap van de Kruiskerk komt na deze overgang voorlopig nog samen in de
Heilig Kruiskerk voor bijeenkomsten of ontmoetingen. Bij het stoppen van vieren of onttrekken
uit de eredienst dienen de parochianen van deze geloofsgemeenschap begeleid te worden om
voor ieder een nieuw gelovig thuis te vinden in één van de locaties binnen OLVA (of elders).
• Tot slot dient de pastorale nabijheid in de wijken rondom de Kruiskerk goed opgezet te worden
/ blijven.
• Het pastoraalteam is binnen het transitieteam in de lead.

Één OLVA en één gezamenlijk gevoel
• Wij moeten meer als één parochie, één OLVA optrekken. Wij moeten dit moment
gebruiken om de muren tussen de verschillende locaties te slechten en geen nieuwe
optrekken. Solidariteit vanuit alle locaties is nodig.
• De ondersteuning van de Eucharistieviering en andere soort vieringen moet uit alle
locaties komen want dan heb je vanuit alle locaties mensen die in alle locaties
assisteren. Het moet normaal worden dat je gezamenlijk inroostert vanuit de locaties.
Wij staan met zijn allen voor een heel groot proces met voorgangers, acolieten,
kosters, koren, enzovoort.
• Er bestaat nu géén liturgisch beraad in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Het zou goed zijn als die weer opgericht wordt. Daarbij is het belangrijk dat Mauricio
Meneses in het opnieuw te formeren Liturgisch beraad deelneemt want daar worden
het beleid en de inhoud besproken en kunnen de uitwisselingen tussen de
verschillende locaties besproken worden.
Dit staat los van het transitieteam.

Tijdspad en Communicatie
•
•
•
•
•
•
•
•

18 juni
9 juli
15 juli
19 augustus
15 september
Juli-december
22 november
29 november

Startbijeenkomst transitieteam, bepalen doelstelling
Opstellen en bespreken werkplan
Presenteren werkplan aan parochiebestuur
Bespreken en eventueel aanpassen werkplan door transitieteam
Bespreken en goedkeuren werkplan door parochiebestuur
Aandachtsgebieden en faseplanning
Laatste eucharistieviering bij Heilige Kruiskerk als Eucharistisch Centrum
Eerste eucharistiseviersing bij de Martinuskerk als Eucharistisch Centrum

Communicatie wordt door transitieteam opgesteld en met parochiebestuur gedeeld en op de website
geplaatst

Aandachtsgebieden en Faseplanning
Eucharistie vieren in nieuw Eucharistisch Centrum
- Koppelen werkgroepen
- Inrichten ontbrekende
groepen
- Veel aandacht voor
communicatie en emotie in de
verschillende locaties
- Zoveel mogelijk OLVA breed
taken inrichten
DOEL: 22 november laatste
viering in Heiligkruis als EC
29 november eerste viering in
Martinus als EC

Inrichten Liturgisch beraad OLVA breed
- Doelstelling bepalen

OLVA brede samenwerking

- Vertegenwoordigers van alle
locaties

Op meerdere fronten OLVA
brede samenwerking faciliteren
vanuit transitieteam. Te denken
valt aan communicatie, jeugd,
kennisuitwisseling etc. Samen
de schouders zetten onder één
vitaal OLVA

- Aandacht voor zowel
Eucharistie als voor overige
vieringen
DOEL: Einde 2020 één OLVA
breed liturgisch beraad
operationeel

DOEL: Richting 2021 en verder
worden steeds meer
onderwerpen gezamenlijk en
OLVA breed opgepakt

Aandachtspunten en randvoorwaarden
• Goede en transparante communicatie naar de vrijwilligers en de
parochianen is nodig. Zorgen dat de vrijwilligers en parochianen in deze
transitie goed worden meegenomen en dat ze met enige regelmaat in
diverse talen worden geinformeerd.
• Duidelijk beleid tav de koren is nodig. Welke vieringen zijn er in 2021 en
verder en welke typen koren zijn daarvoor nodig? Deze vraag wordt
neergelegd bij de portefeuillehouder koren in het bestuur en bij het
pastoraal team
• Duidelijkheid is nodig over de toekomstige functie van het gebouw van de
Heilige Kruiskerk. Dit is een voorwaarde om te kunnen starten met de
transitie activiteiten. De gesprekken met de eventuele toekomstige
huurders zijn op dit moment gaande en verlopen voorspoedig. In
september weten we meer.

Samenstelling transitieteam
Samen Eucharistie
vieren
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