
PAROCHIEAVOND
22 NOVEMBER 2018

▪Welkom



WAT WILLEN WE VANAVOND BEREIKEN?

▪ Parochieleden krijgen inzicht in de voorliggende keuzes 

van de komende jaren

▪ Parochieleden moeten de gelegenheid hebben om 

feedback of suggesties te geven 



CONCEPT BELEIDSPLAN 2018- 2023

Programma

1. Inleiding. Waarom eigenlijk?

2. Deelthema’s financiën, gemeenschapsopbouw,

3. Pauze

4. Deelthema’s catechese,  diaconie, liturgie en beheer

5. Afronding 



AANLEIDING

Meer vragen dan antwoorden:

• “Alles draait” met inzet van velen, maar….

• Maatschappelijke ontwikkelingen

• Welke toekomst(en) hebben we?

• Wat willen we met onze Geloofsgemeenschap en waarom 
eigenlijk?

• Hoe verhouden we ons tot de Emmanuelparochie?

• Voor wie zijn we kerk/Geloofsgemeenschap, op welke wijze en 
hoe lang nog?

• …



HISTORIE 1
HET AFGELEGDE TRAJECT

• Wie zijn we? Inzet van parochiemonitor als instrument

• Uitnodiging aan alle (werk)groepen, commissies om de vragenlijst in te 

vullen in het voorjaar van 2016

• Parochieavonden: 26 mei 2016 (verzamelen gegevens) en 11 mei 2017 

(eerste resultaten)



▪ Veelzijdige gemeenschap van ongeveer 2750 leden 

▪ (boven-)gemiddeld: kerkgang, financiële bijdrage per lid en méér 

vrijwilligers (i.r.t. andere katholieke geloofsgemeenschappen)

▪ Allround geloofsgemeenschap op allerlei manieren ook in de 

(diverse) liturgie

▪ “Problemen van het dorp zijn ook de onze” 

HISTORIE 2
WAT VOOR KERK ZI JN WE?



AANBEVELINGEN (1)

• Liberale koers in de samenleving:  heeft het klassieke model als streefbeeld 

een toekomst?

• De GG is bovengemiddeld diaconaal-missionair: daar kun je op verder 

bouwen

• Blijf in vieringen in lijn met de klassiek-katholieke traditie, maar probeer 

ook recht te doen aan de diversiteit van de gemeenschap. Probeer ook 

rekening te houden met de verschillende manieren van geloven in de GG: 

traditioneel (Gregoriaans, Latijnse mis), zoekend, liberaal, en 

evangelisch/charismatisch.



AANBEVELINGEN (I1)

• Veelzijdigheid van de GG in stand blijven? ….. werk aan de winkel!

• Zoek samenwerking met andere externe organisaties (diaconaal, 

PKN, ..) 

• Zoek andere doelgroepen op verschillende wijzen (jongeren, 

buitenstaanders, ….). Denk aan creatieve en aansprekende vieringen, 

events, projecten, ….

• De kerk wordt/is keuzekerk. Zorg voor vrijwilligerswerving, 

interesseren van jongeren, intensivering van de geloofsopbouw.

• Ga in gesprek met GG/klankbordgroep/ beleidsgroep over de 

keuzes en de te hanteren strategie.



TOT ZOVER

Zijn er nu al vragen?



HOE VERDER?

Per beleidsonderdeel: waar staan we en welke keuzes hebben we op 

het oog?

Per onderdeel eerst presentatie en dan maximaal 5 -10 minuten per 

groep aanvullende vragen of aanbevelingen.



FINANCIËN 1
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FINANCIËN 2
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FINANCIËN 3

VERDELING KOSTEN
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FINANCIËN 4
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HOE VERDER FINANCIËN?

▪ Inkomsten op peil: specifieke acties, 

▪Uitgaven: verdere digitalisering, planmatig onderhoud

▪ Plan van aanpak voor gebruik en instandhouding pastorie, 

parochiecentrum

• ….

Aanvullingen welkom! 



GEMEENSCHAPSOPBOUW 1

▪Opbouwen en verzamelen van de gemeenschap waar 

kerkganger, vrijwilliger en af-en-toe-bezoeker zich thuis 

voelen.

▪Ontwikkelen en ondersteunen van gelovige 

gemeenschapsvorming



GEMEENSCHAPSOPBOUW 2 

Speerpunten:

▪ Samenwerking met PKN

▪ Website actueel en uitbouwen

▪ Vrijwilligersbeleid ontwikkelen: wijken, faciliteren van 

ontmoetingen, nieuwsbrieven

▪ Heroriëntatie op de jeugd en jongeren? Hoe houden we contact?

▪ De “menselijke maat” als leidraad

Nog verdere aanbevelingen….?



PAUZE



CATECHESE 1 

Vacature voor profieldrager, maar het lukt nog steeds:

▪ Sacramenten: dopen, voorbereiding communie en 

vormsel

▪ Relatie met Dolfijn goed

▪ Bijbelcursus volwassenen

▪ Samen met PKN: ontmoeting & inspiratie

▪Kesa jongeren



CATECHESE 2 

Speerpunten:

▪Huidige vormen continueren en als dat niet lukt: iets 

nieuws bedenken of laten vallen.

Aanbevelingen?



DIACONIE 1 

Sterk element van onze GG:

▪Caritas

▪Ziekenhuisbezoekgroep, bezoek bij verlies

▪Dorpskamer, nationale ziekendag

▪Ontmoetingsmorgen voor ouderen

▪ Fonds voor ons

▪ Jongeren projectgroep: World servants



DIACONIE 2 

Speerpunten:

▪ Instandhouding voor zover dat kan

▪Nieuwe initiatieven waarbij ‘geloof’ en maatschappij 

verbonden worden: op zoek om een “dorpskerk” te 

worden

Aanbevelingen?  



LITURGIE 1 

Speerpunten:

▪ Instandhouding brede karakter voor zover mogelijk

▪ Plan van aanpak voor “periode na” Gerard Noordink als 

“gezicht van de GG Heino”

▪ Nieuwe initiatieven waarbij ‘geloof’ en maatschappij 

verbonden worden: op zoek om een “dorpskerk” te worden

Aanbevelingen?



BEHEER 1

We staan er goed voor: onderhoud is up to date. Op zoek naar een 

opvolger!

Speerpunten:

▪ Planmatig onderhoud gebouwen

▪ Plan van aanpak voor parochiecentrum en pastorie

▪ Duurzamer maken van gebouw en multifunctioneel maken 

parochiecentrum

Aanbevelingen?



TOT SLOT

• Dank voor aanwezigheid en kritisch meedenken

• Per jaar kijken wat kan (en moet)


