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VOORWOORD

In september 2018 werden de pastoresteams 
van de HH. Martha en Mariaparochie (M&M) en 
de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
(OLVA) door de aartsbisschop W. Eijk samenge-
voegd met de opdracht om voor beide paro-
chies samen te zorgen. 

Hiermee kregen zij de verantwoordelijkheid 
voor twee heel verschillende parochies. De pa-
rochie M&M bestaat uit acht locaties in zeven 
verschillende dorpen. Deze dorpen liggen soms 
ver van elkaar vandaan en zijn deels georiën-
teerd op Utrecht, deels op Zeist, deels op Hil-
versum en deels op Amersfoort. De afgelopen 
jaren was het beleid van bestuur en pastoraal 
team erop gericht om de verschillende locaties 
te ondersteunen en waar mogelijk hun zelfstan-
digheid te laten behouden. De samenwerking 
met andere kerken in de regio is moeizaam, met 
name vanwege de versplintering. De parochie 
OLVA is een stadsparochie met tot eind dit jaar 
nog zes locaties. De afstanden zijn kleiner en 
men is, ook vanuit de dorpen,  gericht op de 
stad Amersfoort. Het beleid van het bestuur en 
het pastoraal team was er de afgelopen jaren op 
gericht om de samenwerking tussen de verschil-
lende locaties en geloofsgemeenschappen te 
versterken. De samenwerking met andere ker-
ken is goed, al heeft deze wel een behoorlijke 
deuk opgelopen door het besluit om de samen-
werking in Het Brandpunt op te zeggen. 

In beide parochies zijn de afgelopen jaren ker-
ken gesloten en de pijn daarover is nog voel-
baar. Voor OLVA geldt dat er rond de gesloten 
kerken nog geloofsgemeenschappen actief zijn 
die samenkomsten en andere activiteiten orga-
niseren. Dit zien we niet terug in de parochie 
M&M. 

Beide parochies zijn vergrijsd. Kerkbezoek en 
deelname aan de sacramenten nemen snel af. 
Er zijn vrijwel geen locaties die ieder jaar vol-
doende eerste communicantjes of vormelingen 
hebben om een eigen traject te verzorgen. Ook 
het vrijwilligersbestand vergrijst. Jonge mensen 
worden node gemist. Zij zijn vooral voor kortlo-
pende projecten te porren. Op alle niveaus, van 
kosters en koren tot besturen, van werkgroeple-
den voor catechese tot gastvrouwen en –heren 
is het moeilijk om vrijwilligers te vinden die zich 
structureel willen inzetten. 

Ook het pastoraal team wordt steeds kleiner. 
Het aantal fte’s is de afgelopen jaren terug ge-
lopen van 20 naar iets meer dan 4. We willen 
streven naar een zo eerlijke mogelijke verdeling 
van onze werkkracht over alle geloofsgemeen-
schappen die ons zijn toevertrouwd. In nauw 
overleg met de twee besturen wil het pastoraal 
team aan de slag gaan. Onderstaand beleids-
plan presenteert onze plannen en het daaruit 
voorvloeiende beleid. 

De afgelopen maanden heeft het pastoraal team 
zich intensief gebogen over de invulling van de 
pastorale zorg m.b.t. onze beide parochies. Van-
wege de twee jaar durende coronapandemie is 
het werk hieraan vertraagd, maar na een lange 
zoektocht zijn we nu zo ver.
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MISSIE

Het pastoraal team wil samen met de parochi-
anen gestalte geven aan de opdracht van de 
Kerk die ten diepste de opdracht van Jezus 
zelf inhoudt.  Zijn opdracht is verbonden met 
Gods Koninkrijk, waarover Hij veelvoudig sprak 
in zijn evangelie. Het leven vanuit de waarden 
van Gods Koninkrijk brengt de mens een geluk-
kig leven op aarde, is zijn boodschap. Hij zegt: 
‘Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: 
dan zal alles u erbij gegeven worden’ (Mt 6,33). 
Hierbij mogen wij ten volle beseffen dat met het 
Koninkrijk van God geen plek wordt aangeduid, 
maar vooral menselijke verhoudingen. De prefa-
tie van het feest van Christus Koning geeft mo-
gelijk de mooiste samenvatting van de vele Bij-
belse aanduidingen wat het Koninkrijk van God 
betreft: het is een koninkrijk van vrede, liefde en 
gerechtigheid. Als deze eigenschappen aanwe-
zig zijn in de menselijke relaties dan leeft men 
eigenlijk nu al in Gods Koninkrijk.

Wat hebben we nodig om deze missie te realise-
ren? In de tijd van krimp zullen we komende ja-
ren moeten kijken naar wat mogelijk is qua inzet 
van de pastores en vele helpers in het pastoraat. 
Ook zullen we moeten kijken naar het aantal ge-
bouwen en locaties, zodat ze geen ballast voor 
ons vormen, maar juist behulpzaam zijn in ons 
voortdurend zoeken naar de waarden van Gods 
Koninkrijk.  We zullen het doen in de over-
tuiging dat de juiste prioriteiten zullen helpen  
alle andere dingen die ook nodig zijn, hierdoor 
te verkrijgen. Op deze wijze zullen we proberen, 
vanuit ons geloof in Jezus, alle mensen erbij te 
betrekken in zijn missie voor de wereld.

VISIE

Vanuit ons geloof in Jezus, die tot alle mensen 
zegt: ‘Ik ben er voor jou’, willen wij in onze streek 
een gemeenschap rond Jezus opbouwen, waar-
in we op een vreugdevolle manier uitstralen dat 
God er is voor alle mensen. We zetten ons in 
voor een open en gastvrije parochie waarin ie-
dereen zich gekend en gezien weet als kind van 
God, ongeacht leeftijd of achtergrond. Dit komt 
tot uiting in een bonte schakering van activitei-
ten en vieringen. Zo willen we de Geest laten 
waaien door onze gemeenschap en mensen 
helpen een vertrouwensband met Jezus op te 
bouwen in hun dagelijks leven met hun ups en 
downs. 
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DEELPLAN CATECHESE

In de catechese leren mensen een persoonlijke relatie opbouwen met de Drie-ene God, doordat ze 
wegen aangereikt krijgen om God te ontmoeten, zowel in hun dagelijks leven als in de kerk. 

Missie

In onze parochies willen we mensen de kans ge-
ven om zich op geloofsgebied op elke leeftijd 
en elk kennisniveau te blijven ontwikkelen in hun 
persoonlijke relatie met God.

 
Visie

Centraal in de catechese is het aangaan van een 
leerproces. 

In de huidige tijd gaan mensen vrijwillig zo’n 
leerproces aan, waarin de inhoud gevormd 
wordt door die levensvragen van mensen, die 
raken aan het religieuze aspect van een mensen-
leven. Hierin past een inspirerend en uitdagend 
aanbod aan catechese, vorming en toerusting.

Catechese is alleen dan zinvol wanneer de be-
ginsituatie en de vragen van de toehoorders se-
rieus genomen worden. Ons aanbod catecheti-
sche activiteiten is daarom divers en aangepast 
aan de leeftijd, het kennisniveau en de leerstijl.  

De voorbereiding op het ontvangen van de 
sacramenten is een kerntaak binnen de ca-
techese. Volwassen toetreders tot de kerk 
ontvangen initiatiecatechese, die hen voor-
bereidt op het leven als katholiek gelovige.  
Doopouders, aanstaande bruidsparen, eerste 
communicantjes en vormelingen mogen reke-
nen op een goede voorbereiding op het sacra-
ment, zodat het hen duidelijk is wat zij vieren 
en dat zij dit doen als leden van een geloofs-
gemeenschap, die elkaar steunen in het geloof. 
In de sacramentencatechese wordt doorgege-
ven hoe onze manieren zijn en wat de inhouden 
van ons geloof zijn. Daarnaast hebben kinderen 
en volwassenen mogelijkheden catechese te 
ontvangen die hen verder doet ingroeien in de 
parochie zodat er sprake is van een doorgaand 
leerproces. 

 
Naast de catechese is er de toerusting van paro-
chianen voor diverse taken binnen en buiten de 
parochie. Het is onze opdracht om waar moge-
lijk mensen het gereedschap in handen te geven 
om in hun eigen geloofsgemeenschap het ge-
loofsleven in stand te houden zodat zij gestalte 
kunnen geven aan het algemeen priesterschap. 

 
AAnpAk

Catechese en toerusting aangepast aan leeftijd, 
beginsituatie en leerstijl vraagt van parochianen 
dat ze over de grens van hun eigen geloofsge-
meenschap heen kijken. Het catechetisch aan-
bod in elke geloofsgemeenschap staat open 
voor alle parochianen. Van het pastoraal team 
vraagt het tevens dat zij alert zijn op mogelijk-
heden om buiten de eigen parochie geloofsken-
nis op te doen en dat zij dit actief promoten. 
Samenwerking met andere parochies, oecu-
menische samenwerking, het inhuren van des-
kundigen en het gebruik maken van bisdom-
melijke opleidingen behoren tot de gewenste 
mogelijkheden. Ook de promotie van lectuur en 
films en de verdere verkenning van digitale mid-
delen en aanbod zoals podcasts zijn gewenst.  
Dit geldt eveneens voor de toerusting van vrij-
willigers. 

 
WerkplAn

Alle catechese vindt plaats onder verantwoorde-
lijkheid van het teamlid catechese dat hiervoor 
aangesteld is. 

Per 1 september zal één van de twee teamle-
den, die verantwoordelijk is voor de catechese 
met vervroegd pension gaan. Zij zal niet wor-
den opgevolgd. Dit vereist het clusteren van het 
aanbod op de eerste plaats waar het gaat om 
de kindercatechese.  
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Clustervorming heeft in het werkjaar 2022-2023 
daarom de eerste prioriteit. Dit geldt met name 
voor de catechese rond de sacramenten. We 
zullen dit doen in overleg met de pastoraatgroe-
pen. 

Deze clustering heeft als positief nevenef-
fect dat het de relaties binnen de parochie 
kan versterken en locaties de kans geeft 
om zich te richten op hun sterke kanten.    
Voor zover nog niet geregeld streven we naar 
gemeenschappelijke voorbereiding op de 
doop. Er komen vaste doopzondagen en ge-
meenschappelijke doopvieringen, die opge-
nomen worden in het liturgisch rooster en ruim 
tevoren worden bekend gemaakt op de web-
sites en in de parochiebladen.    
Per parochie zal de eerste communiecatechese 
verder samengevoegd worden. In OLVA zullen 
we toewerken naar één centrale voorbereiding 
van de Eerste Heilige Communie en één viering 
voor de hele parochie. In M&M werken we toe 
naar twee trajecten voor de parochie, één in 
het eucharistisch centrum en één voor de ande-
re locaties. De vormselcatechese in OLVA is al 
één traject. In M&M werken we toe naar twee 
trajecten met één gezamenlijke viering.   
Zowel huwelijkscatechese als de toeleiding tot 
de volwassenendoop zullen één keer per jaar 
aangeboden worden voor beide parochies sa-
men. Deze catechese is voor alle aanstaande 
echtparen en doopleerlingen verplicht. We on-
derzoeken de mogelijkheid om voor de huwe-
lijkscatechese te verwijzen naar het aanbod van 
het bisdom.   

De overige catechese zal eveneens geclusterd 
aangeboden worden. Er wordt gestreefd naar 

een zo divers mogelijk aanbod wat betreft leef-
tijd, beginsituatie en leerstijl. Het komende jaar 
zal onderzocht worden hoe dit zo volledig mo-
gelijk georganiseerd kan worden. Samenwer-
king met werkgroepen uit beide parochies is 
uiteraard vanzelfsprekend. 

Twee keer per jaar, in september en in januari 
zal in de parochiebladen en op de websites een 
overzicht komen van het aanbod van de cate-
chese. Ook op zindex033.nl zal het aanbod voor 
de parochie OLVA gepubliceerd worden.  

Voor de toerusting zal een inventarisatie ge-
maakt worden in beide parochies om te peilen 
waar we toegeruste vrijwilligers het hardst nodig 
hebben. Vervolgens zullen we de mogelijkheden 
verkennen om deze toerusting te geven, in ieder 
geval zo veel mogelijk geclusterd voor beide 
parochies. Waar mogelijk maken we gebruik van 
het bisdommelijk aanbod. Ook de voortgaande 
scholing van vrijwilligers die al aan het werk zijn 
zal op deze wijze aangepakt worden. 

We zullen het komende jaar gebruiken om te 
inventariseren welke mogelijkheden hiervoor 
zijn buiten onze parochies. Voor de relatie met 
de scholen waar we contact mee hebben zullen 
we nieuw beleid maken na inventarisatie van de 
wensen van de verschillende scholen en de mo-
gelijkheden. Nadrukkelijk zullen we hier de inzet 
van vrijwilligers van de locatie promoten.  

Vooral in de toerusting van de vrijwilligers lig-
gen kansen om de gemeenschappen te onder-
steunen en hen te helpen ontdekken waar hun 
sterke kanten liggen, zodat er een zekere speci-
alisatie kan ontstaan. 
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DEELPLAN LITURGIE EN SACRAMENTEN

 
liturgie en sAcrAMenten

De verkondiging van het evangelie, de eucharistie en de sacramenten zijn het middelpunt van 
heel het liturgisch leven van de Kerk (Sacrosanctum Concilium 6). Jezus Christus, aanwezig in de 
Kerk, deelt ons zijn verlossing in de eerste plaats mee in liturgische handelingen. Daarom staan in 
ons parochieleven in navolging van Christus, de liturgie (opgevat als de viering van ons geloof) en 
daarbinnen de sacramenten, centraal. 

Missie

Onze geloofsgemeenschappen zijn een teken, 
een sacrament van Gods aanwezigheid in ons 
parochiegebied. Onze geloofsgemeenschap-
pen maken door de sacramenten en de liturgie 
Gods liefde zichtbaar. Zij brengen Jezus naar de 
mensen en de mensen naar Jezus.  

 
Visie

Om een parochie te zijn waar iedereen zich ge-
kend en gezien weet als kind van God en ge-
meenschap opbouwt rond Jezus (zie algemene 
visie) willen we de liturgie tot een echte ruimte 
maken voor persoonlijke en gemeenschappelij-
ke ontmoeting met Jezus Christus.   
Door de liturgie willen wij de viering van het ge-
loof op persoonlijke en gemeenschappelijke wij-
ze versterken voor allen die naar onze geloofs-
gemeenschappen komen. Tevens willen wij de 
viering van de sacramenten en het luisteren naar 
het Woord van God toegankelijk maken en het 
gemeenschapsleven in onze locaties versterken.

 
AAnpAk

Liturgie en sacramenten zijn geen geringe ta-
ken. Het is dan ook niet een taak van alleen het 
pastoraal team. Pastoraatsgroepen en andere 
vrijwilligers hebben hier allen een onmisbare 
rol in. Het pastoraal team richt zich, vanuit de 
wijding en de zending van haar leden, op de 
pastorale taken die aan hen zijn toevertrouwd 
binnen liturgie en sacramenten. De vrijwilligers 
zijn, naast verlengstuk hiervan, tevens input voor 
het pastoraal team. Vanuit eenzelfde geloof en 
inspiratie werken vrijwilligers mee aan de litur-
gische taak en het sacramenteel leven van de 
parochie. 

 
Elke geloofsgemeenschap draagt bij met haar 
eigen talenten, vitaliteit en competenties aan 
de zondagse, doordeweekse en andersoortige 
vieringen. Cruciaal hierbij is het gezamenlijke 
werk van het pastoraal team en de geloofsge-
meenschappen op een aanvullende wijze; d.w.z. 
harmonisch werken vanuit het aanbod dat zowel 
het pastoraal team als de geloofsgemeenschap-
pen doen vanuit hun eigen vermogen voor litur-
gische vieringen en sacramenten.

 
WerkplAn

Zondagse, doordeweekse en andersoortige 
vieringen:  

• Zowel in OLVA als in M&M vindt elke zondag 
een eucharistieviering plaats in het eucharis-
tisch centrum. Namelijk in de St. Martinuskerk te 
Hoogland en in de H. Nicolaaskerk te Baarn.

• In elke kerk (locatie) wordt gestreefd om de 
eucharistie in principe één keer per maand te 
vieren. Zowel in OLVA als in M&M vindt om 
beurten in de overige geloofsgemeenschap-
pen één keer per maand een woord- en com-
munieviering of gebedsviering plaats, verzorgd 
door het pastoraal team. De vieringen in de an-
dere weekeinden vallen onder de verantwoor-
delijkheid van de geloofsgemeenschap zelf, 
binnen haar eigen mogelijkheden en interne 
planning, in overleg met het pastoraal team.  
 
• Om een weekendviering mogelijk te maken 
voor onze parochianen die om verschillende 
redenen niet op zondagmorgen de eucharistie 
kunnen vieren, wordt zowel in OLVA als in M&M 
een eucharistieviering gevierd op zaterdag-
avond. 
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• Wat betreft de doordeweekse vieringen: er 
zijn minimaal twee doordeweekse eucharistie-
vieringen per parochie. En de geloofsgemeen-
schappen mogen, evenals in de zondagsvie-
ringen, hun eigen doordeweekse vieringen 
aanbieden volgens hun interne organisatie. 

• In OLVA worden de hoogfeesten om beurten 
gevierd bij verschillende geloofsgemeenschap-
pen. In M&M worden de hoogfeesten gevierd in 
het eucharistisch centrum. Tot deze hoogfeesten 
behoort ook het Paastriduum.Het Paastriduum 
wordt gevierd in het eucharistisch centrum van 
zowel OLVA als M&M.

• Elke geloofsgemeenschap kan naar keuze en 
volgens haar plaatselijke tradities in overleg met 
het pastoraal team verschillende vieringen aan-
bieden, zoals: Mariavieringen, Taizévieringen, 
vespervieringen, themavieringen, meditatieve 
vieringen, aanbiddingsmomenten, rozenkrans, 
gezinsvieringen, kleuterkerk, etc. 

 
Doopvieringen:      
Het doopsel is het begin van het leven van de 
dopeling met Christus en ook onderdeel van het 
opgenomen worden in de christelijke gemeen-
schap. Daarom willen wij ervoor zorgen dat de 
doopvieringen een gemeenschappelijk karakter 
hebben. Daartoe worden doopdagen gepland 
in zowel OLVA als in M&M, in verschillende ge-
loofsgemeenschappen.

Eerste Heilige Communie (E.H.C.)  
De viering van de E.H.C. vindt in OLVA op paro-
chieniveau één keer per jaar plaats in het eucha-
ristisch centrum St. Martinuskerk te Hoogland.  
En in M&M vinden op parochieniveau per jaar 
twee E.H.C. vieringen plaats, namelijk één in het 
eucharistisch centrum H. Nicolaaskerk te Baarn 
en één viering roulerend in de andere locaties. 

Vormsel      
In OLVA vindt één keer per jaar een vormsel-
viering plaats in het eucharistisch centrum St. 
Martinuskerk te Hoogland. In M&M vindt één 
vormselviering per jaar plaats, roulerend in de 
verschillende locaties. 

Het sacrament van de verzoening  
Dit sacrament kan worden ontvangen op het 
tijdstip dat te vinden is op de websites of op 
afspraak. Er worden vieringen van verzoening 
gepland vóór Pasen en Kerstmis.

Huwelijk	 	 	 	 	 	
Dit sacrament vindt plaats in overleg met het 
pastoraal team en volgens de richtlijnen van de 
Kerk, waarbij rekening wordt gehouden met de 
wensen van het bruidspaar. 

Ziekenzalving of ziekenzegen   
Voor de toediening van het sacrament van de 
ziekenzalving nemen de priesters van het pas-
toraal team bepaalde delen van het parochie-
gebied voor hun rekening, naar gelang hun 
woonplaats. Per regio is een priester eerste 
contactpersoon. De geloofsgemeenschappen 
mogen in overleg met het pastoraal team ge-
meenschappelijke bezinningsmomenten hou-
den ter voorbereiding op het sacrament om ver-
volgens gemeenschappelijke vieringen van het 
sacrament te organiseren. Daarnaast is er de 
gelegenheid de ziekenzegen te ontvangen.

Uitvaarten       
Zowel in OLVA als in M&M bestaat een groep uit-
vaartvoorgangers die op professionele en zorg-
vuldige wijze namens de parochie de uitvaarten 
begeleiden. In M&M zijn de voorgangers geor-
ganiseerd per regio en in OLVA op parochieni-
veau. In geval dat de nabestaanden bewust voor 
een eucharistieviering kiezen, zal geprobeerd 
worden hiervoor een priester te vinden.
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DEELPLAN DIACONIE

 
DiAconie

Naar het woord van Jezus ‘Alles wat je voor één van de minste broeders van Mij hebt gedaan, 
heb je voor Mij gedaan’ (Mt. 25, 40) gaat het in de diaconale kant van de beide parochies om het 
dienstbaar omzien naar de medemensen, vooral naar hen die hulp behoeven. De parabel van de 
Barmhartige Samaritaan dient hierbij als voorbeeld en inspiratiebron. 

Missie

Om uit te stralen dat God er is voor alle men-
sen (zie algemene visie) is diaconie onmisbaar. 
Want zo geven we gestalte aan de opdracht van 
Jezus om de barmhartige liefde van God zicht-
baar te maken door deze aan elkaar door te ge-
ven. In de dienst van de barmhartigheid vormt 
diaconie een specifieke en wezenlijke vorm van 
Godsontmoeting.       
 

Visie

De diaconie uit zich in veel verschillende vor-
men, zowel qua inhoud als qua vorm. Het ge-
stalte geven aan de praktische liefde waartoe 
Jezus oproept is namelijk niet gebonden aan 
wetten en regels. Het gaat tenslotte allereerst 
om de ontmoeting van hart tot hart. 

 
Dat maakt dat het in de praktijk veelal gaat om 
zowel gemeenschappelijke als interpersoonlijke 
en meer besloten initiatieven. Hierin is er bijzon-
dere aandacht voor het waarborgen van een vei-
lige omgeving, o.a. door middel van VOG-ver-
klaringen.Hoewel het niet haar doel is heeft 
diaconie ook een gemeenschapsopbouwend 
karakter door het accent op de ontmoeting.

 
AAnpAk

Hoewel er altijd openheid moet zijn voor inci-
dentele groot- of kleinschalige initiatieven vraagt 
het wezenlijke karakter van diaconie erom dat er 
in alle locaties ook een structurele aanpak is. Dit 
betreft dan de taakvelden bezoekwerk, missie 
ontwikkeling en vrede, en parochiële caritas.  
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De diakens in de parochie zijn hierbij degenen 
die de dienstbaarheid van Christus vertegen-
woordigen, tot diaconie aansporen, en liturgisch 
zichtbaar maken. Ook diaconale assistenten 
kunnen hierin een stimulerende rol vervullen.

WerkplAn

Het deelplan diaconie geldt voor de beide pa-
rochies OLVA en M&M. 

De drie taakvelden voor diaconie gelden 
voor iedere locatie hiervan. Dat betekent:  
 
• Er is of komt in iedere geloofsgemeenschap 
een dekkende vorm van bezoekwerk die gestal-
te geeft aan de presentie. Dit betreft ook de ge-
loofsgemeenschappen waarvan de kerk gesloten 
is. De pastoraatgroep draagt hiervoor verant-
woordelijkheid. Binnen het pastoraal team is er 
een contactpersoon, voor elke parochie één.  
 
•  Er is of komt in iedere locatie een vorm van 
activiteit op het gebied van missie ontwikkeling 
en vrede. De pastoraatgroep draagt hiervoor 
verantwoordelijkheid. Binnen het pastoraal team 
is er één contactpersoon.     
 
• Er is of komt in iedere locatie een werk-
groep PCI (parochiële caritas instelling). Deze 
werkgroep onderhoudt direct contact met het 
bestuur van de PCI in de eigen parochie. Haar 
werkzaamheid is breder dan alleen financiële 
ondersteuning aan hulpbehoevenden.   

Vanuit het oogpunt van presentie ligt het voor 
de hand dat er vanuit bezoekwerk in voorko-
mende gevallen doorverwezen wordt naar deze 
werkgroep.       

De werkgroep functioneert onder de verant-
woordelijkheid van het bestuur van de PCI bin-
nen de parochie, maar wel in samenspraak met 
de pastoraatgroep.  Binnen het pastoraal team 
is er één contactpersoon. Hij is ook de verbin-
dende figuur tussen het pastoraal team en de 
PCI-besturen.

De twee PCI-besturen maken een, zo mogelijk 
gezamenlijke, procedure hoe de acute nood-
hulp gegeven kan worden aan iedereen die ge-
troffen wordt door armoede. Kortom voor de 
kwetsbaren in onze samenleving zonder enig 
onderscheid. In deze procedure moet er aan-
dacht zijn voor het contact met andere gremia 
(gemeente, andere kerkgenootschappen, enz.).

In het eerste jaar vindt per taakveld op initiatief 
van de contactpersoon een inventarisatie plaats 
van de reeds aanwezige activiteiten. In 2023 
zal dat tot een diagnose leiden naar aanleiding 
waarvan gewerkt gaat worden aan de invulling 
van blinde vlekken. 
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DEELPLAN JONGEREN 

Missie

We zetten ons in voor een open en gastvrije pa-
rochie waarin iedereen zich gekend en gezien 
weet als kind van God ongeacht leeftijd of ach-
tergrond. 

 
Visie 

Tieners en jongeren     
Als parochie willen wij plekken bieden waar tie-
ners (12 – 15 jaar) en jongeren (16+) het katho-
lieke geloof kunnen ontdekken, waar ze hun ei-
gen gelovige identiteit kunnen ontwikkelen en 
waar ze terecht kunnen met hun (levens)vragen.
Tieners en jongeren maken kennis met Jezus en 
ontdekken wie Hij is voor henzelf. Ze ervaren de 
vreugde van het geloven in een gemeenschap 
en worden enthousiast gemaakt om daarin hun 
eigen bijdrage te leveren.  

Jong volwassenen     
Jong volwassenen (18 – 25 jaar) willen wij de 
gelegenheid geven om hun plek in de Kerk te 
vinden. De parochie geeft jong volwassenen 
mogelijkheden om hun talenten in te zetten bij 
alle aspecten van het kerkelijk leven. Enerzijds 
door open te staan voor jong volwassenen die 
zichzelf aanbieden en anderzijds door hen actief 
te benaderen.  

 

 
Young professionals     
De young professionals (26 – 30 jaar) nemen va-
ker zelf het initiatief. Als parochie willen wij hun 
initiatieven ondersteunen en faciliteren. 

 
AAnpAk

In onze parochie bieden we letterlijk en figuurlijk 
ruimte aan tieners en jongeren om hun vragen te 
stellen over het geloof en het leven. Als tieners 
en jongeren ideeën hebben voor activiteiten 
die ze graag willen doen, dan werkt de parochie 
mee om het mogelijk te maken. Andersom da-
gen wij hen uit om na te denken over hun geloof 
en de keuzes die zij maken.

Hiervoor organiseert en faciliteert onze parochie 
activiteiten die aangepast zijn aan de leefwereld 
van tieners en jongeren. Dat kunnen zijn: jon-
gerenvieringen, catechese, diaconale activitei-
ten en ontmoetingsbijeenkomsten.   
We willen in beeld krijgen welke jongeren zich 
in willen zetten en wat hun wensen daarbij zijn. 
Als parochie treden we ook naar buiten toe en 
zoeken we jongeren op waar ze zijn, zowel onli-
ne als offline. Jongerenactiviteiten zijn voor een 
groot gedeelte afhankelijk van vrijwilligers. We 
willen bestaande vrijwilligers ondersteunen en 
motiveren. Daarnaast blijft het werven van nieu-
we vrijwilligers een punt van aandacht.
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WerkplAn

In beide parochies ondersteunen we de be-
staande groepen en hun lopende activiteiten. 
In OLVA richten we een eigen ruimte voor jeugd 
en jongeren in op de zolder van de St. Marti-
nus. Onze primaire reden om van de zolder een 
jongerenruimte te maken, is om de jongeren 
een eigen plaats te geven binnen de parochie 
waar zij zichzelf kunnen zijn en waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten. In M&M onderzoeken we 
de mogelijkheden om een parochiebrede M25 
groep op te zetten. Deze groep zou één keer 
per maand verschillende diaconale activiteiten 
kunnen doen. 

geMeenschApsopbouW

Door de groepen en activiteiten willen we tie-
ners, jongeren en jong volwassenen de kans ge-
ven om een gemeenschap op te bouwen met 
hun leeftijdsgenoten. In het verlengde daarvan 
werken we ook aan de gemeenschap tussen de 
betrokken ouders en vrijwilligers. Deze kleine 
gemeenschappen willen we goed inbedden in 
de grotere gemeenschap van de parochie als 
geheel. Dat gebeurt onder andere door de fy-
sieke ruimte die we voor jongeren maken. Door 
communicatie over de jongerenactiviteiten en 
door jongerenvieringen waarbij alle parochia-
nen welkom zijn.
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DEELPLAN COMMUNICATIE

Om een gemeenschap op te bouwen en te onderhouden moeten mensen elkaar kunnen vinden. 
Hiervoor is het van belang dat er een kwalitatief goede en transparante communicatie is. Zowel 
naar binnen als naar buiten toe.

Visie

In de manier waarop wij communiceren in de 
parochiebladen, in de lokale nieuwsbrieven, op 
de websites en op sociale media dragen we de 
identiteit van de parochie uit als:

- een gemeenschap rond Jezus;   
- een vreugdevolle gemeenschap die gelooft 
dat God er is voor alle mensen;   
- een open en gastvrije parochie.

Wij richten ons met onze diverse communicatie-
middelen tot:     
- parochianen van verschillende leeftijden;  
- parochianen met verschillende achtergronden.

Dit doen we door onder andere te kiezen voor 
toegankelijke taal en door foto’s en plaatjes te 
gebruiken waarin verschillende mensen zich 
kunnen herkennen. 

 

liVestreAM

Door de pandemie hebben we de toegevoegde 
waarde van de livestream ontdekt. Voor paro-
chianen die niet naar de kerk kunnen komen is 
het fijn om de vieringen online te volgen. Voor 
mensen die niet (meer) gewend zijn om naar de 
kerk te gaan, is het volgen van een stream veel 
laagdrempeliger dan naar de kerk toe komen. 
Het geeft hen de mogelijkheid om vanuit een 
vertrouwde omgeving de gemeenschap te ver-
kennen voordat ze de stap zetten om daadwer-
kelijk te komen.

 
AAnpAk

Het parochiebestuur faciliteert de diverse com-
municatievormen van de parochie. De redactie-
leden van de verschillende communicatie-kana-
len ontmoeten elkaar tenminste één keer per 
jaar om ervaringen uit te wisselen en inspiratie 
op te doen. 

WerkplAn

Het parochiebestuur vertaalt de pastorale visie 
naar hun eigen communicatiebeleid. Het doel is 
om te komen tot kaders waarbij alle media die 
door de geloofsgemeenschappen en parochie 
gebruikt worden, herkenbaar zijn als deel van 
het groter geheel met behoud van de eigen lo-
kale kleur.
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DEELPLAN OECUMENE

Vanuit de bekende gedachte dat er veel meer is waarin we overeenstemmen dan waarin we ver-
schillen is er alle reden de oecumene een warm hart toe te dragen. 

Visie

Bovengenoemde gedachte is ook bron van het 
streven de bedoelde overeenstemming te be-
nutten voor de te kiezen onderlinge samenwer-
king en het onderhouden van contacten. 

De legitieme verschillen die er zijn worden er-
kend, maar een eventuele overbrugging ervan 
is niet de directe inzet. En de erkenning ervan 
verdient de voorkeur boven de suggestie dat ze 
er niet toe doen of er niet zijn omdat we immers 
allemaal kinderen van God zijn.

AAnpAk

We spreken voor de parochie OLVA van de zo-
genoemde post-Brandpunt periode: een ont-
vlechting uit de eerder gekozen samenwerking 
door de katholieke partij. Dat impliceert een 
vorm van rouwverwerking voor alle partijen. Dit 
staat een bepaalde vorm van samenwerking 
echter niet in de weg, deze blijft gezocht. 

Voor beide parochies gaat het om de professio-
nele samenwerking vanuit het team, de bijdrage 
op bepaalde momenten in de liturgie en de Vre-
desweek met name. Verder is er de deelname 
aan de pastoresconventen en de vertegenwoor-
diging in de Raad van Kerken door parochianen.
Verder is er een professioneel contact als het 
gaat om jongeren en diaconie. 

WerkplAn

Het is tenslotte van belang op dit moment de 
stand van zaken duidelijk te inventariseren. Dit 
om goede keuzes te kunnen maken dan wel de 
gewenste koers te bepalen. Vanuit het team zal 
hier aandacht voor zijn. Dit mede om te laten zien 
dat de oecumene als zodanig zeker geen onder-
geschoven kindje kan worden genoemd.  Alle le-
den zullen vanuit hun specifieke verantwoorde-
lijkheid hier oog voor hebben en houden. Tot slot 
verwijzen we naar de opmerkingen over oecu-
mene in de bijdragen over diaconie en jongeren. 
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nAWoorD 
 
Onze plannen staan hierboven beschreven met de lijnen waarlangs we willen werken. Missie en 
visie spelen daarbij die ordenende rol, de wegen waarlangs we de materie tegemoet treden. Dat 
staat tevens voor een zekere planmatige aanpak waardoor er structuur ontstaat in ons pastorale 
handelen. Dat is een goede zaak maar op zichzelf geen garantie voor succes want de werkelijkheid 
is altijd weerbarstig. Maar dat neemt niet weg dat het werken langs of via bepaalde kaders van 
groot voordeel is, vergeleken met je laten dobberen op de grillen van die werkelijkheid.
Verder kunnen onverwachte situaties opdoemen, met corona als het sterkste voorbeeld. Zo die-
nen we flexibel te zijn en ruimte te hebben op niet voorziene omstandigheden. Kortom, een be-
leidsplan kan niet alles ondervangen, laat staan allerlei problemen oplossen. Maar het biedt wel 
degelijk een houvast dan wel is een nuttig instrument, een goed kompas om op te varen. En dit 
slotwoord spreekt dat uit om niet zomaar plotsklaps dit werkstuk te eindigen.
Sterker nog, dat eindigen doen we met een lichte, relativerende toets, waarbij we de wijze dichte-
res Ida Gerhardt1 ruim aan het woord laten, mede in relatie tot het voorgaande. Beide gedichten 
kunnen wat titel betreft als tegengestelden worden gezien. En waarom zijn ‘de beiden’ uit het slot-
gedicht niet ook onze beide parochies? Ook hierbij veel leesplezier.

1 Ida Gerhardt Verzamelde Gedichten Atheneaum – Polak&Van Gennip, Amsterdam 1985, blz. 525 en 282

loF VAn het onkruiD

Godlof dat onkruid niet vergaat.
Het nestelt zich in spleet en steen,
breekt door beton en asfalt heen,
bevolkt de voegen van de straat.

Achter de stoomwals valt weer zaad;
de bereklauw grijpt om zich heen.
En waar een bom zijn trechter slaat
is straks de distel algemeen.

Als hebzucht alles heeft geslecht
straalt het klein hoefblad op de vaalt
en wordt door brandnetels vertaald:

‘gij die millioenen hebt ontrecht:
zij kómen – uw berekening faalt.’
Het onkruid wint het laatste gevecht.

 
 
 

 
 
 
WiJnstok
 
Zonder mij kunt gij niets doen. Joh. 15,5

Het was de hovenier,
die in het vroege licht
de ranken heeft gericht,
diep in elkaar verward,
vervreemdend van het hart,
de wortelstok.

Geen zag wat zich voltrok
in het zeer vroege licht.
Hij raakte hen slechts aan;
Zij zijn vaneengegaan,
ontbonden
ontwonden.

Het was de hovenier.
Verwonderd, in vroeg licht,
gescheiden ongescheiden
de door zijn handen geleide
hartranken. 
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Aan ons beiden hebt gij het, God, verricht.


