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Introductie
Waar beroepskrachten aan het werk zijn mogen eisen gesteld worden aan kennis en kunde en aan de
methode van werken. Dit pastoraal beleidsplan heeft de vorm van een prioriteitennota met projecten. Het is
belangrijk om als parochie en als pastoraal team georiënteerd te werken, in focus te blijven. Daartoe wordt als
inzet van een pastoraal beleidsplan een missie verwoord, waarin het karakter, de identiteit en de
bestaansgrond worden aangegeven. Waarom is het zinvol dat er Kerk / parochie is?
In de visie wordt vervolgens verduidelijkt welke uitgangspunten of waarden worden gehanteerd om de missie
te verwezenlijken.
Als het er om gaat vast te stellen wat de parochie eigenlijk bereiken wil, worden prioriteiten vastgesteld:
doelen op middellange termijn. En prioriteiten worden per pastoraal taakveld geconcretiseerd in zogenaamde
productresultaten. Hoe denk je de gestelde prioriteit te behalen? Dat vraagt om concrete actie, waarbij het
belangrijk is altijd voor ogen te houden dat die actie de realisatie van een prioriteit dient; in die prioriteit
wordt aan de hand van een specifieke visie gewerkt aan de missie van de parochie.
Dit beleidsplan geeft prioriteiten aan, waarop de federatie in de komende periode van drie jaar de krachten wil
concentreren. Het is dus niet een uitputtende opsomming van alle activiteiten en de vaste werkzaamheden die
aan het parochiewerk verbonden zijn en blijven. Er worden keuzes gemaakt. Het stellen van prioriteiten komt
niet uit de lucht vallen. Wij zijn natuurlijk te rade gegaan bij vigerend beleid (het gaat dus over afspraken en
regels die nu al gelden) en hebben veel waarde gehecht aan de ervaringen van de voorgaande werkjaren
binnen de parochiefederatie en de uitvoering van het pastoraal beleidsplan 2018-2020.
Dit pastoraal beleidsplan is besproken op 3 december 2019 en 8 januari 2020 in het pastoraal team, waarna
het naar het federatiebestuur is gezonden. Aldaar is het besproken op 15 januari 2020, relevante opmerkingen
zijn besproken in het teamoverleg op 5 februari 2020 en daarna in dit beleidsplan verwerkt.

Schets pastoraal inhoudelijk
Missie
Samen geloven in groei, samen groeien in geloof
Toelichting missie:

Het eerste woord is samen, dat is heel belangrijk in de federatie. Met elkaar willen we geloven en
groeien in de Drie-ene God en groeien in verbondenheid met God en met elkaar.

Geloven is dynamisch te verstaan: zowel de parochianen van de geloofsgemeenschappen zijn in beeld,
als mensen daarbuiten die missionair benaderd kunnen worden.

Het is belangrijk de inhoud van geloven goed in beeld te hebben, om zowel naar binnen als naar buiten
helder te kunnen tonen waar de parochie voor wil staan.

Groei is object van geloven; geloof is object van groeien. Het gaat er zowel om dat het geloven verdiept
en versterkt wordt, als dat meer mensen betrokken raken bij het geloven en in groeiende
samenwerking.

Missionair: aansluiting bij maatschappelijke context; ieder kan meegroeien. De parochie wil van
betekenis zijn voor maatschappelijke noden, maar ook de rijkdom van het geloof deelbaar maken in de
concrete samenleving.

Het is open: in welke groei geloof jij?

Visie


De parochiefederatie bestaat uit negen geloofsgemeenschappen in het Westland en een parochie in
Hoek van Holland, in totaal bestaat het uit twaalf kerkgebouwen. Ruim 1.000 jaar heeft het christendom
hier voet aan de grond. In dit gebied worden bestaande netwerken van gemeenschappen behouden en
nieuwe wegen gezocht naar binding van mensen met de geloofsgemeenschappen. De bestaande
gemeenschappen willen mensen het gevoel geven thuis te zijn. Bij de verdere netwerkvorming zal op
onderdelen een zekere standaardisering noodzakelijk zijn.
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De Bron vindt de federatie in Christus: in Zijn Naam komen de gemeenschappen bijeen. Inspiratie vinden
we in Bijbel en traditie. We willen zoeken naar groei in verdieping en herbronning bij mensen, binnen en
buiten de kerk.
Kijkend naar mensen gaan we ervan uit dat iedere mens van waarde is: ieder mens is een geliefd kind
van God (Nouwen).
De geloofsgemeenschappen weten zich verbonden met elkaar, met de medechristenen in het Westland
en Hoek van Holland, met het bisdom Rotterdam en met de wereldkerk.
Om te groeien in geloven is het nodig om een lerende kerk te zijn. Het is daarom nodig nieuwe wegen te
gaan, nieuwe producten te ontwikkelen, om geloofseducatie mogelijk te maken. Het besef is er dat
(geloofs)overdracht niet meer vanzelfsprekend is: nieuwe wegen zoeken is ook hierin een vereiste.
De parochie bevindt zich in een netwerk van relaties in de samenleving. Met name met de bestaande
verenigingen in de dorpen willen de parochies van de federatie banden aanknopen en versterken.
Uitvoering van het pastoraat vindt plaats in de taakvelden: leren, vieren, dienen en
gemeenschapsopbouw. Het is de bedoeling een balans te houden in vraag en aanbod, voor wat leeft
onder parochianen en wat nodig is voor gemeenschapsopbouw. In de uitvoering zal gekeken worden
naar specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren.
In de werkzaamheden van de geloofsgemeenschappen gaat bijzondere aandacht uit naar de armen en
zwakkeren, zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap.
Het streven is naar een goede balans van professionals en vrijwilligers in de uitvoering van het
pastoraat. Goede toerusting is vereist. Samen willen we verantwoordelijkheid delen en opbouwen. Het
is de bedoeling parochianen te stimuleren vrijwilliger te zijn ten bate van het zelfdragend vermogen van
de geloofsgemeenschappen.
Het pastoraal team draagt de pastorale verantwoordelijkheid voor het gehele gebied. Uit oogpunt van
taakverdeling zijn de pastores eerstaanspreekbaar in een regio. Door deze taakverdeling in het team
komt het pastoraal tegemoet aan de nabijheid en betrokkenheid en draagt zo bij aan het thuisgevoel in
de gemeenschappen.
De grootte van het pastorale team is in 2019 afgenomen en er is, begin 2020, geen zicht op aanvulling
van het team. Het pastorale aanbod zal dan ook worden aangepast aan de mogelijkheden van het
pastorale team.
Het regel- en organisatiewerk in de parochies wordt in handen gegeven van deskundige leken, zodat de
pastorale beroepskrachten zich kunnen toeleggen op het pastorale werk.

Prioriteiten
In de diocesane beleidsnota's worden enkele noties gemaakt die het pastoraal team van belang vindt voor het
beleid in de parochies van de federatie Westland. In de eerste plaats de missionaire dimensie van kerk zijn,
waarin tot uitdrukking komt dat de parochies uitstralen waar ze voor staan. Dat ze ook noden buiten de kerk
oppakt en dat middels het stimuleren van MOV-werk in het Westland werk wordt gemaakt van gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schepping.
In de parochiecatechese is het van belang te komen tot een doorlopend catechetisch aanbod. Hierin liggen ook
missionaire kansen om elementaire geloofsvragen binnen en buiten de gemeenschap ter sprake te brengen.
Met nadruk wordt in dit plan aandacht besteed aan het verbeteren van de contacten met de basisscholen en
regelmatig de basisscholen te bezoeken.
Op het gebied van liturgie is het belang van regelmatige viering van de eucharistie te bevorderen. Evenzo is
het belangrijk dat de gemeenschap bijeen komt, ook waar geen eucharistie gevierd kan worden. Andere
vormen van liturgie, die ook missionaire uitstraling kunnen hebben, moeten ontwikkeld en aangeboden
worden.
Hiermee komt het pastoraal team tot de volgende drie prioriteiten:
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Prioriteiten:
1.
Bevorderen van de federatieve gemeenschapsopbouw (vastenwandelingen)
2.
Geloofseducatie (contacten met basisschool, geloof bij de opvoeding, ‘nieuwe gelovigen’, met de
pastoor door het Heilige Land)
3.
Vorming en toerusting van vrijwilligers (uitwisselingsbijeenkomsten, toerustingsavonden, vorming
gebedsleiders o.a. voor uitvaarten)
Productresultaten
Bij prioriteit 1: bevorderen van de federatieve gemeenschapsopbouw
1
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Activiteiten om de samenwerking tussen de Westlandse parochies te stimuleren
De Westlandse parochies zullen in de toekomst meer gebruik moeten maken van elkaars sterke
kanten. Daarnaast zullen ze meer gezamenlijk moeten optrekken om gewenste activiteiten te kunnen
blijven aanbieden. De parochies moeten zelf elkaar gaan zoeken, maar om de samenwerking te
stimuleren worden gezamenlijke activiteiten aangeboden.
Mogelijke activiteiten: Vastenwandelingen, gezamenlijk vieren (o.a. patroonsfeest, Maria
tenhemelopneming, Pinksternoveen)
activiteiten waarin parochianen van alle parochies kunnen deelnemen
vier keer per jaar
Burgering/Steenvoorden
ja
1 december 2022

Bij prioriteit 2: Geloofseducatie
2.
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Verbetering contact met basisscholen
Leden van het pastoraal team bezoeken de basisscholen op bepaalde momenten, zoals: tijdens de
Adventstijd en in de Goede Week voor de groepen 4, 5 en 6; groep 8 om informatie te geven over het
Heilig Vormsel of met de basisscholen katholieke feesten vieren (bijv. St. Maarten). Ook is mogelijk een
bezoek aan de kerk te brengen voor kinderen van de basisscholen, waarbij er rondleidingen zijn (of
een puzzeltocht) dan wel door gezinsvieringen en kinderwoorddiensten.
De lokale parochie meer bekendheid geven binnen de basisschool, door contact te leggen met de
basisschool en de kerk te bezoeken met leerlingen.
Met elke basisschool is twee maal per jaar contact (buiten de contacten over sacramenten)
alle teamleden
ja
1 december 2022
Gelovig opvoeden
Jonge ouders worstelen met hun opdracht om hun kinderen op te voeden in het katholieke geloof.
Welke activiteiten kunnen zij doen? Welk materiaal is er beschikbaar? Hiervoor wordt een schriftelijke
handreiking ontwikkeld en dit wordt gepresenteerd voor werkgroepen die contacten hebben met
jonge ouders.
Ontwikkeling van materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van jonge ouders bij de geloofsoverdracht
aan hun (jonge) kinderen.
Materiaal ontwikkeld en gepresenteerd
Dits / Geelen
ja
1 december 2020
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Permanent catechumenaat
Naast eventuele doorlopende geloofseducatie voor volwassenen, onder andere als voorbereiding op
opname in de katholieke kerk of als geloofsverdieping, wordt een meer permanente vorm van
geloofseducatie voor volwassenen aangeboden.
Bijbelcursus, met de pastoor door het heilig Land of Bibliodrama.
voor de gehele federatie, elke activiteit op één locatie
Dits / Geelen
ja
1 december 2020

Bij prioriteit 3: Vorming en toerusting van vrijwilligers
5.
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Uitwisselingsbijeenkomsten (gemeenschapsopbouw, leren, vieren)
Op diverse terreinen is het goed als vrijwilligers in werk en taakgroepen bewust zijn van hun taak en
regelmatig tot uitwisseling, kennisvermeerdering kunnen komen. Dit product sluit aan bij een brede
wens tot toerusting en vorming van de vele vrijwilligers in de parochies. Dit zal plaatsvinden op de
gebieden vieren (gebedsleiders, gezinsvieringen, kinderwoorddienst), leren (Vormselwerkgroepen
(met evt. een vormselweekend) en werkgroepen EHC) en dienen (welkomstwerk).
elke werkgroep één bijeenkomst per drie jaar; federatiebreed
Steenvoorden / Kwee
ja
1 december 2022
Toerustingsavonden
Vrijwilligers hebben behoefte aan nascholing en vorming op het gebied waarin zij actief zijn. In de
afgelopen jaren zijn er twee toerustingsavonden georganiseerd: voor vrijwilligers die ouderen
bezoeken en voor vrijwilligers van rouwbezoekgroepen. Mogelijke onderwerpen voor toekomstige
avonden: mantelzorg, levensbeëindiging, jongerensynode
toerusten en nascholen van vrijwilligers
elk jaar minimaal één toerustingsavond
Dits / Burgering
ja
1 december 2022
Vorming gebedsleiders voor uitvaarten
De grootte van het pastorale team neemt in de toekomst af. Daarom is het noodzakelijk dat
geschoolde vrijwilligers taken van het pastorale team overnemen.
Inzet van gebedsleiders tot voorgangers bij uitvaartplechtigheden volgens een (nog te ontwikkelen)
model
Drie gebedsleiders die voor kunnen gaan in gebedsvieringen in de aula van crematorium of
begraafplaats
Kwee / Geelen
ja
1 december 2022

Schets randvoorwaardelijk
Het pastoraat van een parochie vraagt de inspanning van velen. De verantwoordelijke pastores zijn genoemd
als verantwoordelijken voor de productresultaten, maar zij zullen dit uitvoeren in samenwerking met
betrokken parochianen. Daarbij zijn een veelheid van diensten en deskundigheden aan de orde, die verwijzen
naar taken en verantwoordelijkheden binnen een gemeenschap. Zo zijn er voor de bovengenoemde pastorale
prioriteiten indicatoren te geven voor

5

Stakeholders; wat betekent de prioriteit voor:
De pastorale beroepskrachten: goede communicatie en afstemming is noodzakelijk, geduld en respect,
vertrouwen, zin en zakelijkheid. Een positieve instelling waarin ruimte is voor feedback.
Kernvrijwilligers zijn er in ruime mate in de geloofsgemeenschappen: in werkgroepen, in beraden,
portefeuillehouders op de pastorale taakvelden.
De portefeuillehouders dragen inhoudelijk verantwoordelijkheid mee. Zij vormen samen met de bestuursleden
vanuit de beheersmatige kant in de parochie het parochiebestuur onder leiding van de pastoor.
De benodigde middelen
Behalve het aanwezige materiaal en de apparatuur is voor de realisatie van de prioriteiten het volgende
bedrag begroot die ten laste komen van de federatie
Bij resultaat 1: € 100
Bij resultaat 2: nihil
Bij resultaat 3: € 100
Bij resultaat 4: € 100
Bij resultaat 5: € 600
Bij resultaat 6: nihil
Bij resultaat 7: € 100
Onder middelen wordt verstaan: zaken als een beamer, instructie- en leer-/werkmateriaal (stencils, CD’s /
DVD’s, etc.). Verder eventueel huur ruimtes, koffie/thee etc. en PR-materiaal)
De benodigde tijd:
De tijd die nodig is voor de uitvoering van de prioriteiten in het beleidsplan staat er in de werkplannen steeds
bij vermeld. We hebben geprobeerd het zó in de tijd te spreiden, dat het ook haalbaar is. Het geheel staat
gepland voor de periode januari 2020 – december 2022, met de bedoeling dat deze activiteiten ook blijven
doorlopen als blijkt dat ze in een behoefte voorzien.
De tijd die dit van de pastores vraagt komt neer op 15 à 20% van de tijd dat ieder is aangesteld.

Pastoraal Team, 5 februari 2020
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