
1 

 

‘Uitnodigen tot leven met God’   

Pastoraal beleidsplan Den Haag Zuid 

R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Een schets voor de jaren 2011-2016 

 

 

Voorwoord 

 

Op weg naar de toekomst heeft onze nieuwe parochie ‘de Vier Evangelisten’ 

geloofsgemeenschappen voor ogen, waarin wij als volgelingen van Jezus betrokken zijn op 

God en op elkaar. Zo zijn we uit op het geluk van onszelf en anderen. We zien vier 

gemeenschappen voor ons waarin mensen samen deelhebben aan het leven met de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest, verrijkt door verder reikende samenwerking, zodat mensen in 

én buiten deze gemeenschappen tot hun recht komen en God geëerd wordt.  

 

Jezus vertelt in het evangelie zijn visie op een nieuwe samenleving, op het koninkrijk der 

hemelen. Hij vergelijkt het met een bruiloftsfeest, waarop iedereen welkom is. Een prachtige 

visie: het rijk van God is dichterbij dan je denkt. Het komt hier op aarde. Het is als een 

geweldig feest, waarop iedereen is uitgenodigd….. prachtig. 

Het is een droom, een beeld van hoe het kan zijn, maar Jezus geeft meteen ook aan dat het 

geen sprookje is, niet zomaar een verhaaltje om je wat te troosten. Hij beschrijft ook dat er 

een weg naar dat feest toe is. Een feest moet voorbereid worden, paden moeten worden 

gebaand om aan de hemel op aarde ruimte te geven.  

Om een visie te realiseren, moet je hard werken alle zeilen bijzetten. Jezus vraagt zijn 

leerlingen, de mensen van zijn tijd en ook ons mee te werken en mee te doen aan de komst 

van het rijk van God door je in te zetten, door je leven er in dienst van te zetten. Kortom 

“draag jouw deel in de inspanning voor het Evangelie.” (2 Tim 1.8 Wapenspreuk van Mgr. 

Van Luyn)  

 

Met dit Pastoraal Beleidsplan willen wij in dit deel van Den Haag meebouwen aan een betere 

samenleving die duurzaam, rechtvaardig en menswaardig is. Enerzijds betekent dit dat we 

een goede organisatie zullen neerzetten, waarbinnen mensen door Jezus geraakt worden, en 

geloof en kracht vinden. Anderzijds betekent dit dat we een beweging naar buiten willen 

maken, de straat op, onze samenleving in opdat ons geloof ook voor anderen bereikbaar en 

toegankelijk is. Een visie die gerealiseerd kan worden als we  allemaal meedoen, overnieuw 

beginnen, allemaal opnieuw en samen delen. 

 

Kees Dernee  

Pastoor 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Deel 1 

 

1.     Inleiding 

 

In dit pastorale beleidsplan 2011-2016 verwoorden wij de missie en visie van de R.K. 

Parochie de Vier Evangelisten in Den Haag Zuid. Onze missie, ‘uitnodigen tot leven met God’, 

geeft aan waartoe wij ons, krachtens ons doopsel geroepen weten. In dit plan staan wij stil 

bij hetgeen wij als kerk van Jezus Christus willen/kunnen bijdragen aan de bouw van Gods 

Koninkrijk in dit deel van Den Haag, in onze straten, buurten en wijken. Onze parochie wil 

een uitnodigende, dienende en luisterende kerk zijn die betrokken is bij de ‘vreugde en 

hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die, 

hoe ook, te lijden hebben’
1
. Als R.K. kerk beschikken wij over een rijkdom aan rituelen en 

symbolen die de mens in al zijn levensfasen helpt dichter bij God te komen. We willen ‘doen 

zoals Hij gedaan heeft’ door helend en heilzaam aanwezig te zijn bij mensen, vooral bij 

armen; elkaar ‘uitnodigen tot leven met God’, maar tegelijk onszelf ook daartoe uitgenodigd 

weten. Als parochie willen wij in Den Haag Zuid oases vormen waar mensen tot rust en 

bezinning mogen komen. Plaatsen waar mensen inspiratie opdoen en gesterkt worden om 

bewuster te leven met God. 

Dit pastoraal beleidsplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft in grote lijnen weer 

wat de accenten zijn van ons pastoraal beleid voor de komende vijf jaren. In het tweede 

deel, het zogenoemde ‘pastoraal prioriteitenplan’, gaan wij concreet in op een aantal 

prioriteiten die op middellange termijn resultaten moeten opleveren voor onze parochie. 

 

 

2.     Missie, visie en pastorale uitgangspunten 

 

Hieronder geven wij kort aan waar het ons als parochie om te doen is. Wij staan stil bij de 

bron van waaruit wij onze inspiratie halen en verduidelijken onze missie en visie voor de 

komende jaren. We geven ook aan welke de uitgangspunten zijn voor ons pastoraal beleid. 

Daarmee is ook gezegd hoe wij kerk willen zijn in Den Haag Zuid. 

 

2.1.     Missie in woord en daad en visie voor de toekomst 

 

Als parochie willen wij voor bewoners van onze buurten en wijken een kerk zijn die licht 

brengt in de duisternis; die verlichting brengt in het leven van mensen; die mensen nieuwe 

moed en hoop biedt. Dat willen we doen door ons te laten inspireren door het Woord van 

God en door de verkondiging van het heil: Gods goedheid en liefde voor de mens, zoals ons 

door Jezus is toegezegd. We willen in woord en daad getuigen van zijn liefde; we willen ons 

inzetten voor het geluk en welzijn van onze naasten, ook voor hen die niet tot onze parochie 

of geloofsovertuiging behoren, maar wel binnen onze parochiegrenzen wonen. Tevens 

willen wij ons laten verlichten door het licht dat zij ons te bieden hebben, door naar hen te 

luisteren en van hen te leren. Geïnspireerd door de dienstbaarheid die Jezus ons heeft 

voorgeleefd willen wij samen op weg gaan om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten en te 

leren kennen. We willen ons met elkaar verbinden door Gods Geest van liefde en eenheid, 

om echt gemeenschap te vormen en om solidair met elkaar te zijn in wat ons samenbindt: 

                                                           
1
 Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes, nr. 1. Rome: 7 december 1965. 
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het verlangen naar een gelukkig en deugdzaam leven. Door het Evangelie aangezet, willen 

wij vanuit christelijke waarden
2
 op maat dienstbaar zijn: gastvrijheid en persoonlijke 

aandacht bieden. 

 

2.1.1. Missie: Uitnodigen tot leven met God 

Uitnodigen tot leven met God is onze missie. Daarin wordt het karakter, de identiteit en de 

bestaansgrond van onze parochie verwoord. De missie geeft antwoord op de vraag waarom 

het zinvol is dat er een parochie in onze wijken bestaat.  

Parochie de Vier Evangelisten wil mensen uitnodigen en zelf ook openstaan om met anderen 

te delen in een leven met God. Wij geloven dat het God zelf is die ons verlangen wekt en 

mensen uitnodigt. Wij gaan op die uitnodiging in door te antwoorden op de roepstem van 

God onze Vader wiens liefde door Jezus Christus is verkondigd en door wie die liefde ook 

hier en nu zichtbaar wordt gemaakt.  

Parochianen, vrijwilligers, bestuurders en leden van het pastoraal team willen samen met 

een ieder van goede wil, het leven uitnodigend vieren als geschenk van God. We willen in 

gesprek gaan over hoe wij thuis, op het werk en in de geloofsgemeenschap ons leven vorm 

en inhoud kunnen geven overeenkomstig het Evangelie, van onze Heer Jezus Christus.  

De parochie wil op pad gaan om mensen actief uit te nodigen en om uitgenodigd te worden, 

in navolging van Jezus Christus, God’s liefde zichtbaar te maken en te delen in de vreugde 

van een leven met God. 

 

2.1.2. Visie 

In de visie verduidelijken wij evangelische maatstaven en waarden die wij hanteren om onze 

missie te verwezenlijken. De parochie wil de missie tot uitvoering brengen en hanteert 

daarbij de volgende uitgangspunten: 

▪ De parochie wil een missionaire geloofsgemeenschap vormen, die zowel naar binnen als 

naar buiten openstaat naar de ander en in de ander de Heer ontmoeten.  

▪ Iedere parochielocatie wil toegankelijk zijn: een plek waar mensen gemakkelijk 

binnenlopen,  gastvrij ontvangen worden en waar een ontmoeting met elkaar en met God 

mogelijk wordt gemaakt.  

▪ We willen een geloofsgemeenschap vormen die in navolging van Jezus Christus een lerende, 

dienende en vierende gemeenschap is.  

▪ Vanuit iedere parochielocatie willen we op pad gaan naar mensen die de kerk verlaten 

hebben, bij een andere kerk behoren, een andere religie of levensvisie hebben om met hen 

in dialoog te gaan over datgene van waaruit ieder ten diepste bewogen wordt in het leven. 

▪ We willen van elkaar leren hoe vrijmoedig over God te spreken. We dragen zorg voor 

mensen in nood dichtbij en verder weg. We staan als parochie in verbondenheid met het 

bisdom en de wereldkerk.  

▪ De vier parochielocaties geven invulling aan het pastoraal beleidsplan in de eigen omgeving, 

zodat mensen de rijkdom van de christelijke traditie kunnen ervaren en hun leven met God 

vorm kunnen geven op een manier die bij hen past.   

 

 

                                                           
2
 Zie Mattheus 25:35-40 waar Jezus een pleidooi houdt voor dienstbaarheid in het licht van de komst van de 

Mensenzoon. “Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 

vreemdeling, en jullie namen mij op...”. 
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2.2.     Pastorale uitgangspunten 

 

Ons pastoraal beleid is gestoeld op twee basisuitgangspunten die aangeven hoe wij kerk 

willen zijn in Den Haag Zuid. Enerzijds willen wij op een missionaire manier kerk zijn en 

anderzijds willen wij op maat pastoraal dienstbaar en betrokken zijn. Deze uitgangspunten 

vinden hun grond en voeding in de viering van de heilige Eucharistie als bron en hoogtepunt 

van heel het kerkelijk leven. Vanuit de Eucharistie die wij vreugdevol in onze parochie vieren 

worden wij gezonden om missionair aanwezig te zijn in onze omgeving en om op maat 

pastoraal dienstbaar te zijn. Dat betekent dat wij naar buiten treden en onszelf zichtbaar 

maken voor onze medebewoners: geregistreerde parochianen die niet meer ter kerk gaan; 

overige christenen, mensen van andere godsdiensten en alle mensen van goede wil. Tevens 

betekent het dat wij een uitnodigende en luisterende kerk willen zijn.  

We erkennen de culturele rijkdom van mensen die elders hun oorsprong hebben en die, al 

dan niet, een andere (of geen) geloofsovertuiging aanhangen. We staan open om ons door 

hen te laten verrijken, maar tegelijkertijd willen wij hen de liefdevolle boodschap en belofte 

van heil, ons door de Heer Jezus Christus verkondigd en aangezegd, niet ontzeggen.  

We willen onze dienstbaarheid op maat verhogen door in clusterverband samen te werken 

en aanwezig te zijn bij zieken en bejaarden, rouwenden en eenzame mensen. Dat doen wij 

vanuit de overtuiging dat waar vriendschap is en liefde, God zelf ook aanwezig is, zoals 

uitgezongen in een eeuwenoude hymne: Ubi Caritas et amor, Deus ibi est!  

Om de eenheid in onze parochie te versterken willen wij op de locaties waar wij als 

geloofsgemeenschap samenkomen bijvoorbeeld overgaan tot één gezamenlijke en 

gemeenschappelijke ziekenzalving, naast de bestaande individuele ziekenzalving en 

ziekenzegening. 

 

 

3.     De samenleving waarin wij kerk zijn 

 

Om een goed pastoraal beleid te kunnen ontwikkelen, is het nodig om de tekenen van de tijd 

te verstaan én de samenleving waarin wij kerk zijn. Als wij weten in welke samenleving wij 

kerk zijn, kan de parochie - in het licht van het Evangelie - inspelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Ook kunnen wij door een helder zicht op de aanwezige doelgroepen, een 

gericht aanbod doen dat beantwoordt aan hun vragen en behoeften. Op die manier kunnen 

wij adequaat in woord en daad mensen uitnodigen tot een leven met God. 

 

3.1.     Samenstelling van de nieuwe parochie 

 

De nieuwe parochie Den Haag Zuid is ontstaan uit een proces van clustervorming van de vier 

voormalige parochies: Titus Brandsma, H. Pastoor van Ars, Maria van Eik en Duinen, en de 

Emmaus. Met uitzondering van de H. Pastoor van Ars zijn deze parochies het resultaat van 

eerdere processen van clustervorming van negen gewezen parochies. Deze processen 

brengen de nodige groeipijnen met zich mee. Toch is dat niet in de weg komen te staan om 

dit pastoraal beleidsplan tot stand te brengen.
3
 

                                                           
3
 Het pastoraal beleidsplan van de nieuwe parochie de Vier Evangelisten geeft verder uitwerking van het 

gevoerde beleid,  zoals onder andere verwoord in eerder door het bisdom Rotterdam goedgekeurde 

beleidsplannen van de parochies Maria van Eik en Duinen, de Titus Brandsma en de Emmaus.  
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De nieuwe parochie vormt een substantiële doorsnede van de Haagsche bevolking. Op het 

eerste gezicht is er sprake van ‘veen en zand’, van hogere middenstand tot groepen op 

bijstandsniveau. Die kleurrijke en gemêleerde samenstelling uit zich in de aanwezigheid van 

een heterogene autochtone bevolking en verschillende groepen allochtonen (o.a. Caribische 

Nederlanders, Indonesiërs, Surinamers, en enkele groepen Afrikanen en Oost-Europeanen). 

In 2010 bedroeg het totaal percentage autochtone Nederlanders in Den Haag ongeveer 48 

%. In de wijken die tot de parochielocatie Emmaus behoren is het percentage hieraan gelijk. 

In de andere drie parochielocaties is het percentage rond de 72%. Naar verwachting zal dit 

percentage in de komende jaren dalen als gevolg van demografische verschuivingen. 

Verder stellen wij vast dat het aantal eenpersoonshuishoudens driemaal zo groot is als 

samenwonende huishoudens met kinderen. Deze gegevens bieden zowel kansen en 

uitdagingen voor, met name,  individueel en groepspastoraat. Mede vanwege deze 

demografische veranderingen is het zaak (nieuwe) volksdevotie te stimuleren. In de op te 

richten parochiële werkgroep kerk en samenleving wil het pastoraal team meer aandacht 

hiervoor. 

 

3.2.     Uitnodigen tot leven met God 

 

Leven met God krijgt vorm en een gezicht binnen een gemeenschap. Vanuit onze 

parochiegemeenschap willen we samen met anderen ontdekken hoe wij kunnen leven met 

God. In alle bescheidenheid willen wij dit doen, omdat wij  geloven dat het ten diepste God 

is die uitnodigt. Als wij uitnodigen dan is dat een antwoord op God’s roepstem. Ons 

antwoord en ons zoeken naar God doen wij vanuit onze verbondenheid met de Vader, van 

Wie Jezus Christus verkondigt in het Evangelie. 

 

3.2.1. Met wie willen we in gesprek gaan?  

Mensen die zich in mindere of meerdere mate verwijderd hebben van de kerk 

We willen met mensen in gesprek gaan die zich in mindere of meerdere mate verwijderd 

hebben of voelen van de kerk. We denken hierbij aan mensen die alleen nog met Kerst en 

Pasen naar de kerk komen of mensen die weg zijn getrokken uit de parochiegemeenschap. 

 

Broeders en zusters in het katholieke geloof 

In de nieuwe parochie blijft de parochielocatie Emmaus gastvrijheid verlenen aan de 

regionale katholieke Indonesische gemeenschap, die tweemaal per maand in de 

Emmauskerk op zondag Eucharistie viert in haar eigen taal. Ook op andere parochielocaties 

wordt het aangemoedigd om gastvrij te zijn naar andere culturen die op een eigen wijze het 

katholieke geloof vieren. Vanuit deze gastvrijheid ontstaat er onder parochianen een band 

en ontmoeting met de ander.  

 

Broeders en zusters in het christelijk geloof 

De parochielocatie Maria van Eik en Duinen heeft een actieve oecumenische werkgroep. In 

de parochielocatie Titus Brandsma hebben verschillende werkgroepen (onder andere 

M.O.V.) aandacht voor de oecumene. De vrijwilligers ervaren hun contacten met andere 

christelijke kerken als een rijkdom voor hun geloof. Deze werkgroepen zijn zelf 

initiatiefnemers en hebben een groot zelfdragend vermogen. Leden van de werkgroepen 

krijgen vanuit het pastoraal team een mandaat om vanuit de parochiegemeenschap 

aanwezig te zijn of te handelen bij een oecumenische bijeenkomst. 
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Mensen die zich thuis voelen binnen een andere religie 

In onze wijken van Den Haag zijn er mensen die hun geloof in en hun leven met God op 

andere manieren invullen. We willen hen ontmoeten en, indien mogelijk, met hen bidden.  

 

Mensen in de wijken met een andere levensvisie 

Veel mensen leven niet meer vanuit een godsdienstige beleving. We willen graag de mensen 

uit de wijken ontmoeten op een laagdrempelige en gastvrije manier. Daarvoor hebben we 

geen grootschalige projecten voor ogen. Kleinschaligheid heeft onze voorkeur. Wel kunnen 

we aansluiten bij een grootschalig project, als wij onze eigenheid daarin kunnen inbrengen. 

De projecten mogen langdurig, kortdurend, eenmalig of spontaan zijn. De kwaliteit van de 

ontmoeting staat voorop. 

 

 

4.     Organisatie en opbouw van onze parochie 

 

Als gemeenschap van Jezus Christus wordt onze parochie geleid door de heilige Geest, die ons 

allen inspireert en uitnodigt tot een leven in verbondenheid met God en met elkaar. Die 

inspiratie uit zich in de bezielende en pastorale leiding door de pastorale beroepskrachten, in 

het krachtdadig en wijs besturen van de parochie, en in onbaatzuchtige en liefdevolle inzet 

van parochianen die in diverse werkgroepen actief zijn. 

 

4.1.     Profiel pastoraal team 

 

Het pastoraal team bestaat uit twee priesters (waarvan één de moderator is), twee pastoraal 

werkers en een diaken (vacature nog in te vullen). Het wordt verder ondersteund door een 

onbezoldigd diaken en door emeriti. De pastorale beroepskrachten zijn verantwoordelijk 

voor het pastorale beleid voor de hele parochie. De priesters uit dit team houden zich 

voornamelijk bezig met de sacramentele bedieningen, maar hebben ook bestuurlijke en 

begeleidende verantwoordelijkheden en taken. De moderator vertegenwoordigt zowel het 

team als de parochie bij externe aangelegenheden. De pastorale werkers houden zich onder 

meer bezig met coördinerende, begeleidende, uitvoerende en ondersteunende taken die in 

relatie staan tot de verschillende parochiële werkgroepen, met name de pastoraatgroepen. 

Concreet gaat het dan zowel om het initiëren en begeleiden van nieuwe, als om het 

begeleiden en verder uitbouwen van bestaande activiteiten op het gebied van het 

missionaire pastoraat. 

In de uitvoering van het pastoraal beleid wordt zowel rekening gehouden met de 

onderscheiden verantwoordelijkheden en bevoegdheden op grond van wijding of zending, 

als met de persoonlijke talenten van betrokkenen in verbondenheid met het bisdom en de 

wereldkerk. 

 

 

4.2.     Het parochiebestuur 

 

Het parochiebestuur bestaat uit R.K. gelovigen. Zij worden door de parochie voorgedragen 

en door de bisschop benoemd. Het bestuur van de parochie heeft een adviserende rol naar 

het pastoraal team toe, inzake het pastoraal beleid. Tevens is het bestuur 
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voorwaardenscheppend voor het uit te voeren beleid. Dat houdt onder andere in dat het 

bestuur het mogelijk maakt dat het pastoraal beleid geïmplementeerd wordt. Daarnaast 

draagt het bestuur zorg voor en geeft het vorm aan het organisatorisch beleid 

(communicatie en coördinatie), het personeels- en vrijwilligersbeleid, en stuurt deze 

beleidsterreinen ook aan. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiën en het 

beheer. Samengevat betekent dit alles dat het bestuur verantwoordelijk is voor het 

voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het algemeen beleid inzake het beheer van het 

parochieel vermogen in geld en menskracht (betaald en onbetaald) en de doelmatige 

aanwending daarvan ten bate van de parochielocaties en hun gezamenlijke activiteiten. 

 

4.3.     De pastoraatgroepen 

 

De pastoraatgroepen vormen een belangrijke schakel voor de verdere groei en ontwikkeling 

van onze parochie. In deze groepen worden gemotiveerde en pastoraal onderlegde 

parochianen door de bisschop benoemd. Ze vormen het aanspreekpunt binnen de eigen 

parochielocatie en fungeren als ‘doorgeefluik’ voor de parochie in haar totaliteit, en in het 

bijzonder voor het pastoraal team. De pastoraatgroepen zijn de oren en ogen van parochie, 

omdat zij direct in verbinding staan met wat er in hun omgeving gebeurt. Ze hebben een 

belangrijke taak in het sensibiliseren van de parochie voor zaken betreffende de pastoraal in 

de wijken en buurten waarin zij verantwoordelijk zijn. Bovendien zijn ze van belang voor de 

werving van nieuwe vrijwilligers. Hierdoor dragen ze bij aan de vitalisering van de parochie. 

 

4.4.     De beheercommissies 

 

De beheercommissies zijn verantwoordelijk voor het facilitaire gebruik van een 

(kerk)gebouw en de dagelijkse praktische gang van zaken op de eigen parochielocatie. De 

vier beheercommissies vervullen hun taken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van 

het parochiebestuur, die hen centraal aanstuurt. Ze krijgen elk decentrale 

verantwoordelijkheid. De beheercommissie organiseert, beheert en onderhoudt de 

gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om op de betreffende 

parochielocatie activiteiten te doen plaatsvinden. 

De financiële taken hebben betrekking op de boekhouding, het jaaroverzicht, de begroting, 

collectes, offerblokken, kerkbalans, kaarsenbakken en alle financiële transacties voor of 

namens werkgroepen uit de eigen parochielocatie. 

De zorg voor de gebouwen strekt zich uit tot zowel het interieur als exterieur, installaties, 

inkoop, verhuur (kerk en/of pastorie), kerkversiering, kerkopenstelling, begraafplaats, de 

koffiegroep, bargroep en het drukwerk. 

 

 

5.     Toepassing van onze missie en visie 

 

Willen we als parochie iets betekenen voor elkaar en voor de mensen in onze wijken, dan 

zullen we ook daar zichtbaar moeten worden; dan zullen we onze religieuze taal moeten 

verhelderen en verdiepen; ons pastoraal handelen zal ook aansluiting moeten vinden bij de 

mensen om hun belangstelling te wekken. Dat vraagt om verdere toerusting van onze vele 

vrijwilligers binnen het kader van een actief vrijwilligersbeleid dat bijdraagt tot een 

hernieuwd pastoraal elan. Onderstaand werken wij deze punten verder uit.  
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5.1.     Actief vrijwilligersbeleid 

 

De missionaire presentie van onze parochie in Den Haag Zuid en het aanbieden van 

pastoraat op maat aan mensen die er wonen vereist zorgvuldige aandacht voor de verdere 

groei en ontwikkeling van een vrijwilligerskader. Dit past in ons beeld van de kerk als volk 

van God. We zijn geroepen om op grond van ons doopsel mee te bouwen aan Gods 

koninkrijk en het steeds meer gestalte te geven onder ons. Onze inzet daartoe is gericht ‘tot 

eer van God en redding van de mensen’
4
. Gods volk onderweg is voortdurend in beweging, 

erop uit om de ander te ontmoeten in een sfeer van broederlijkheid en naastenliefde. Dit 

vraagt om de juiste toerusting en training in vaardigheden voor vrijwilligers die de parochie 

naar buiten toe in hun omgeving present stellen. Het te ontwikkelen vrijwilligersbeleid is 

gericht op de opbouw van de parochie onder andere door middel van het bevorderen van 

goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende werkgroepen. Daarmee wordt het 

zelfdragend vermogen van de parochie vergroot.  

Een actief vrijwilligersbeleid houdt tevens in dat wij actief op zoek gaan naar mensen die 

bereid zijn om hun medewerking te verlenen bij het implementeren van het pastorale 

beleid. Die medewerking kan eenmalig geschieden, op kort termijn, middenlang en lange 

termijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilliger(s). 

 

5.2.     Op weg naar een missionaire kerk 

 

Het vormen van een missionaire kerk vraagt om vanuit onze geloofstraditie pastoraal van 

betekenis te zijn in het leven van mensen in onze wijken, met name van hen die in 

‘knelsituaties’ verkeren. 

We merken in het algemeen een groeiende ontvankelijkheid voor de religieuze dimensies in 

het maatschappelijk leven. Dit zouden wij meer willen verbinden met de rituelen van het 

liturgisch en sacramentele leven van onze kerk. Geloofstaal en symboliek, waarmee zelfs niet 

alle kerkgangers vertrouwd zijn, zijn voor buitenstaanders meestal onbekend. Dit vraagt om 

verdieping en verheldering van religieuze taal en pastoraal handelen opdat deze ook bij hen 

aansluiting vinden en belangstelling kunnen wekken. Deze houding past binnen onze visie 

om missionair present te zijn in de samenleving. Behalve dat het mensen inspireert om na te 

gaan denken over een leven met God, biedt het ook kansen tot verrijking van de voor ons 

bekende vormen van vieren en pastoraat. 

 

5.3.     Een hernieuwd pastoraal elan in dienst van God en mens 

 

Een hernieuwd pastoraal elan vraagt van ons enige accentverschuivingen in de uitvoering en 

uitwerking van ons pastoraal beleid. Onze gerichtheid op heel de mens als religieus wezen 

(totaal pastoraat) vereist gelijke aandacht voor liturgie, catechese en diaconie. Dat doet 

meer recht aan een volwaardig christelijk leven. We willen ons hiervoor laten inspireren 

door het leven van Jezus Christus: zijn gebed (liturgie), zijn zorg (diaconie) en zijn onderricht 

(catechese). Met en door Hem wordt een dienende geloofsgemeenschap gevormd en 

opgebouwd. En daarvoor zijn mensen nodig die dit gestalte willen/kunnen geven in concrete 

aandacht en zorg, in lerend ervaren, in troost en bemoediging van/in gebed. Deze gelijke 

aandacht voor de verschillende pastorale werkvelden stelt ons beter in staat om te getuigen 

                                                           
4
 Dogmatische Constitutie over de Kerk, Lumen Gentium, nr. 34. Rome: 21 november 1964. 
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van de hoop die in ons leeft
5
, omdat ze meer ingebed zijn in de dagelijkse zorg en vreugde 

van mensen.  

De accentverschuivingen die wij nastreven hebben consequenties voor onze manier van 

geloven. We staan voor de uitdaging om naar buiten te treden en van ons geloof te 

getuigen. Tegelijkertijd worden wij uitgedaagd om te leren van de ander en verrijkt te 

worden door zijn levenswijsheid en geloofswijsheid; om in de ander Gods aanwezigheid en 

liefdevolle nabijheid te ontdekken. We willen groeien van een verzorgde gemeenschap, waar 

iedereen haalt wat hij kan gebruiken, naar een zorgende gemeenschap. Via andere wegen 

dan alleen de liturgie willen wij waarden als gastvrijheid, medemenselijkheid, warmte en 

vriendelijkheid uitstralen, omdat God te vinden is waar vriendschap en liefde tot uitdrukking 

worden gebracht. Door meer gebruik te maken van symbolen en rituelen willen wij meer 

mensen van andere culturen betrekken bij onze manier van kerk zijn. 

Als gelovige en dienstbare gemeenschap die tracht te doen zoals Hij gedaan heeft dragen wij 

ook verantwoordelijkheid voor de schepping. We zullen in heel ons kerkelijk leven aandacht 

geven aan de noodzaak om met eerbied om te gaan met Gods schepping. Aandacht voor het 

milieu is slechts één van de zaken die in onze missionaire houding onderdeel uitmaakt van 

een hernieuwd pastoraal elan. In onze houding en omgangsvormen willen wij ons 

engagement voor elkaar tot uitdrukking brengen, want ook dat heeft te maken met 

ecologisch verantwoord omgaan met de schepping. In ons pastoraat willen wij hieraan de 

nodige aandacht schenken. Omdat wij geroepen zijn om zorg te dragen voor Gods 

schepping, valt aandacht voor het milieu niet weg te denken uit verschillende vormen van 

educatie voor jong en oud.  We willen de bewustwording hiervoor bevorderen. 

 

 

6.     Vertaling van beleid naar pastorale werkvelden 

 

De uitgangspunten van ons pastoraal beleid (missionaire presentie en pastoraat op maat) 

hebben hun weerslag op de pastorale werkvelden: diaconie, catechese, liturgie, pastoraat en 

gemeenschapsopbouw. In zekere zin rechtvaardigen deze uitgangspunten de hiervoren 

geschetste accentverschuivingen.  

 

6.1.     Diaconie 

 

Een dienende geloofsgemeenschap heeft zorg voor elkaar, dichtbij en veraf. Dit ‘zorg hebben 

voor elkaar’ uit zich onder andere in onze parochie door het bieden van voedselhulp aan 

mensen in de wijken en onze materiële bijdrage leveren aan de voedselbank in de wijk, 

financiële hulp dichtbij en in de Derde Wereld. 

 

Parallel met het Evangelie: 

Jezus zelf maakte de dienende liefde van God zichtbaar in deze wereld. In het Johannes 

Evangelie lezen we dat Hij de voeten van zijn leerlingen wast. Petrus stribbelt eerst tegen, 

maar Jezus antwoordt hem: “Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen”
6
. Na de 

voetwassing zegt Jezus tot Zijn leerlingen dat zij Hem moeten navolgen door zijn voorbeeld 

te volgen.   

 

                                                           
5
 Zie: 1 Petrus 3: 15. 

6
 Zie: Johannes 13: 8b (1-15). 
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Uitgangspunten: 

Hoe iedere parochielocatie zijn dienende taak in navolging van Jezus Christus vormgeeft is 

divers. Dit varieert van een kleine werkgroep die geld inzamelt voor de Derde Wereld tot aan 

een actieve werkgroep die zichtbaar is in de parochie en - het zij bescheiden - in de wijken. 

Samen hebben we een aantal uitgangspunten gemeen: 

▪ Het geloof moet zich uiten in daden. 

▪ We werken samen met andere christelijke kerken en met maatschappelijke organisaties. 

▪ We werken vanuit een beleidsplan en jaarplanning. 

▪ Financiële bijdrage voor de Derde Wereld wordt geleverd volgens het collecteschema van 

de Nederlandse Bisschoppenconferentie en in overleg met de M.O.V.-groepen.  

 

Binnen onze parochie: 

In onze parochie willen we meer onderlinge samenwerking tussen de diaconale 

werkgroepen. Een eerste initiatief werd in oktober 2010 ondernomen. De eerste contacten 

zijn gelegd tussen de verschillende MOV-werkgroepen (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van 

de vier parochielocaties. In november 2010 kwamen leden van deze werkgroepen uit drie 

van de vier parochielocaties bijeen. Ze deelden met elkaar hun ervaringen en keken met 

elkaar naar een eerste gezamenlijk project. In het voorjaar willen ze de vastenactie 

gezamenlijk opzetten.  

Er zal een jaarlijkse diaconale impulsdag georganiseerd worden waardoor werkgroepen 

elkaar leren kennen en kort ervaringen uit kunnen wisselen èn waardoor de spiritualiteit van 

de vrijwilligers verdiept wordt.  

 

Jongeren: 

In de Emmausparochielocatie  besteden jongeren een derde deel van hun parochie- 

activiteiten aan de diaconie, overeenkomstig hun jaarprogramma. Ze geven aandacht aan 

ouderen en aan nabestaanden van overledenen in de parochie. 

In de komende jaren willen we deze aandacht vanuit de jongeren voor diaconale activiteiten 

behouden en uitbreiden naar de jongeren in de andere parochielocaties. 

 

Van binnen naar buiten: 

We willen de diaconale werkgroepen uitdagen om zichtbaarder te worden in onze wijken 

van Den Haag Zuid. Dit wordt verder uitgewerkt in een werkplan. 

 

6.2.     Catechese 

 

Catechese is een systematisch leerproces waarin het christelijk geloof toegankelijk gemaakt 

wordt met als doel een ontmoeting met God en Christus voor te bereiden. In de ontmoeting 

met de verrezen Heer ligt ons geluk en heil. 

Het catechetisch leerproces bevordert de individuele geloofsgroei, de geloofscommunicatie 

tussen mensen en bouwt mee aan gemeenschapsvorming. 

 

Parallel met het Evangelie: 

Deze drie aspecten komen we onder andere tegen bij de twee leerlingen die op weg naar 

Emmaus waren
7
. Door de ontmoeting met de vreemdeling brandde hun hart van verlangen. 

                                                           
7
 Zie: Lucas 24: 13-35. 
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De vreemdeling gaat met hen mee, luistert naar hen, legt aan hen de Schrift uit, waardoor 

hun ogen opengingen; ze herkenden Hem toen Hij het brood met hen brak. Vervolgens 

gingen zij terug naar Jeruzalem om hun dienst aan God in de gemeenschap voort te zetten. 

In deze ontmoeting brengt de vreemdeling (de verrezen Heer zelf) de mens tot een 

ontmoeting met Hem.  

 

In de parochie: 

In onze parochie zijn tal van catechese-activiteiten en momenten waarin we de 

levensverhalen van mensen verbinden met het verhaal van God uit de Schrift. In de 

catechese luisteren we naar elkaar en lopen met elkaar een eind op de geloofsweg mee naar 

en/of leven vanuit de sacramenten. We delen onze geloofservaringen die we opdoen in ons 

dagelijks leven en proberen liefdevol elkaars ogen en hart te openen, om te komen tot een 

ontmoeting met Christus.  

Wij willen met onze catechese heel het proces van geloofsgroei, geloofscommunicatie en 

gemeenschapsvorming bevorderen. Dat vraagt om een voortgaande catechese voor alle 

levensfasen (van jong tot oud) en voor verschillende levenssituaties aan te bieden. Omdat 

op elke parochielocatie diverse vrijwilligers met verschillende voorkeuren en affiniteit zijn, 

willen we ernaar streven om een totaalaanbod clusterbreed aan te bieden. 

 

Naar buiten: 

Een missionaire kerk wil haar catechese-aanbod niet alleen aan haar active parochianen 

aanbieden, maar ook aan minder betrokken medeparochianen en wijkbewoners. 

Hoe willen we zichtbaar worden voor de diverse doelgroepen binnen en buiten onze 

parochie? Als eerste aanzet willen we een folder maken waarin ons programma voor de 

catechese clusterbreed gesorteerd op leeftijd staat. 

Daarnaast willen we een goede relatie van wederzijdse betrokkenheid opbouwen met de 

basisscholen, vooral R.K. basisscholen. We vinden het belangrijk om te luisteren naar de 

religieuze leefwereld van de scholieren en onderwijsgevenden en daarover in gesprek met 

elkaar te gaan.  Onze inzet hierbij is dat we als parochie weer iets mogen betekenen voor de 

scholen. 

 

6.3.     Liturgie 

 

Liturgie is de samenkomst rond Schrift en Sacramenten om in een ritueel het Leven/leven te 

vieren en zo God en elkaar te ontmoeten. Als wij liturgie vieren, stellen wij ons leven in het 

teken van Gods aanwezigheid. Wij betrekken het Bijbelwoord en de Sacramenten op ons 

leven en samenleven, om gaande te blijven en ons gedragen te weten op weg naar een leven 

met God.  

De uitgangspunten voor ons huidig pastoraal beleid leiden tot een zekere pluriformiteit van 

het liturgisch aanbod. Dat houdt in dat ruimte geboden wordt voor een breder aanbod aan 

vieringen in de kerken van onze parochie, maar ook thuis bij mensen. Er wordt naar 

gestreefd om in alle vier de kerken op zondag Eucharistie te vieren. Parochianen die mede 

dankzij jarenlange liturgische vorming en toerusting kwaliteiten hebben ontwikkeld zullen 

actief betrokken worden bij het meewerken aan de liturgie en bij de opzet van een 

parochiebrede werkgroep ‘Woord- en Gebedsvieringen onder leiding van parochianen’. 

Bijscholing en/of navorming zal onder andere geschieden aan de hand van een terugkerende 

liturgische impulsdag, waarbij voor alle overige betrokkenen in het taakveld liturgie (onder 
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andere lectoren en kosters) de mogelijkheid wordt aangeboden voor uitwisseling, verdieping 

en toerusting.  

De volksdevotie wordt gestimuleerd, huiszegeningen en andere gebedsdiensten zullen meer 

aan bod komen. Dit houdt onder andere in dat vrijwilligers adequaat toegerust worden om 

(mee) voor te gaan in de verschillende vormen van (eigentijdse) vieringen die in verbinding 

staan met de huidige leefwereld van mensen. 

Met name in gezins/familievieringen wordt er naar gestreefd de symboliek en het 

taalgebruik ook af stemmen op de leefwereld van kinderen. Daarnaast is het de taak van de 

parochie om kinderen en jongeren de volle rijkdom van de liturgie en het kerkelijk leven te 

laten ontdekken. Zo raken ook zij vertrouwd met de liturgische jaarkring, de (hoog)feesten 

en de diaconale en catechetische dimensies in de eredienst. 

Het sacrament van het Doopsel wordt per parochielocatie gevierd in een gezamenlijke 

doopviering. De viering van de Eerste H. Communie zal echter op iedere locatie afzonderlijk 

plaatsvinden, terwijl het Vormsel – hoewel dit een gedeeltelijke en gezamenlijke 

voorbereiding krijgt – jaarlijks op één locatie wordt gevierd.  

In de gehele parochie worden de oecumenische contacten (leerhuis, vieringen) in stand 

gehouden. Waar initiatieven vanuit de geloofsgemeenschappen ontstaan wordt daar ruimte 

aangeboden, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons oproept
8
, en passend binnen het 

Oecumenisch Directorium. 

 

6.4.     Pastoraat 

 

Pastoraat houdt in dat wij vanuit evangelische bewogenheid en geïnspireerd door het 

voorbeeld van Jezus meeleven met mensen waar ze ook zijn en wat voor problemen ze ook 

hebben. Wij durven het aan om hun kracht en zwakheid te delen en we vertrouwen erop dat 

“gedeelde smart, halve smart is”. Pastoraat gebeurt wanneer we in verbondenheid leven 

met God en met onze naasten (de ander). 

 

6.4.1.     ‘Algemeen’ pastoraat (op maat) 

Voor de brede pastoraal in haar algemeenheid gelden principes als gastvrijheid en 

kleinschaligheid. Handelend vanuit het principe van gastvrijheid willen we niet alleen 

aansluiten bij onze eigen parochianen, maar ook bij de groep niet-parochianen. Daarom 

vinden wij de kerkopenstelling als teken van gastvrije verwelkoming belangrijk. 

Onze doelstelling om pastoraat op maat aan te bieden uit zich onder ander in het 

ziekenbezoek, huisbezoek aan bejaarden en mensen die vanwege bijzondere 

omstandigheden hun woning niet kunnen uitgaan, alsook aan nieuwe parochianen. 

Pastoraat op maat beperkt zich niet tot individuen. Het strekt zich eveneens uit naar, onder 

andere, bepaalde groepen mensen die op bedevaart willen gaan, of die behoefte hebben 

aan een bepaalde vorm van devotie of verering, groepspastoraat voor rouwenden (in het 

kader van rouwverwerking en –begeleiding), jonge gezinnen (gezinspastoraat) en de R.K. 

scholen (schoolpastoraat). 

 

 

 

                                                           
8
 Zie onder andere par. 3 ‘De Oecumenische Beweging en de houding van de Katholieken’ in het Decreet over 

de Ocumene, Unitatis Redintegratio, nr. 4. Rome: 21 november 1964. 
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6.4.2.     Jongerenpastoraat 

Vanaf september 2010 is een aantal vrijwilligers bij elkaar gekomen om te inventariseren en 

beleid te formuleren  rondom de jongeren in onze parochie. De uitbouw en verdere 

begeleiding van het jongerenpastoraat geschiedt in clusterverband. Er wordt naar gestreefd 

om uiterlijk maart 2011 het jongeren beleids- en werkplan klaar te hebben.  

 

Actieve jongeren 

In onze parochie zijn op dit moment jongeren (van 12 tot 30 jaar) actief binnen de 

werkvelden diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en liturgie. Tijdens de 

liturgievieringen vervullen zij diverse functies. 

Activiteiten voor (en door) jongeren 

We bieden voor jongeren activiteiten en projecten aan binnen de werkvelden catechese en 

diaconie. Voor de catechese bestaat de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Na het vormsel 

kunnen de jongeren bijeenkomen in een jongerengroep, zoals bijvoorbeeld ‘De Fakkel’ in de 

parochielocatie Titus Brandsma.  

Daarnaast sluiten we aan bij projecten, die georganiseerd worden vanuit het bisdom 

Rotterdam, zoals de Vuurdoop, Katholieke Jongerendag, DiaconAction en de Wereld 

Jongerendagen.   

 

Naar buiten 

Een missionaire kerk wil haar aanbod voor jongeren niet alleen aan de huidige betrokken 

jongeren aanbieden. We willen ook die jongeren bereiken die in onze wijken wonen, maar 

doorgaans niet naar de vieringen in de kerk komen. 

 

6.5.     Gemeenschapsopbouw 

 

We willen een vitale kerkgemeenschap worden, die de liefde, vrede en vreugde van God 

uitstraalt. Dit bereiken we door elkaar aan te moedigen om een levenshouding te 

ontwikkelen waarin we God’s koninkrijk op het spoor komen en hiervan getuigen in woord 

en daad. Dat gebeurt bij ons pastoraal- en vrijwilligerswerk in de parochie, in onze buurten 

en wijken, maar ook bij onze vrienden en familie thuis en in werksituaties. We willen onze 

missie ‘uitnodigen tot leven met God’ in het hart van alle vrijwilligers en overige parochianen 

die tot onze gemeenschap (willen) behoren laten spreken, zodat we in ons dagelijks leven in 

de voetsporen van Jezus Christus volgen. Wanneer het Evangelie in ons hart leeft, zullen we 

ernaar handelen en zullen we ons ook afvragen of we met een bepaalde activiteit in onze 

parochie, op het gebied van diaconie, liturgie en catechese kunnen doen zoals Hij gedaan 

heeft. Elke activiteit van het schoonmaken van de kerk tot aan bijvoorbeeld het vormsel dat 

toegediend wordt door de bisschop of zijn vertegenwoordiger doet zich voor in het kader 

van gemeenschapsopbouw. Dat geldt evenzeer voor de oecumene, onze externe contacten 

(met onder andere buurthuizen, scholen, instellingen) meditatiegroepen die openstaan voor 

mensen uit onze doelgroepen en voor nieuwe initiatieven gericht op het bouwen van lokale 

netwerken. We erkennen dat ieder mens van goede wil, ongeacht zijn of haar 

levensoriëntatie of geloofsachtergrond in staat is bij te dragen aan de opbouw van onze 

parochiegemeenschap. We willen dankbaar gebruik maken van alle talenten waarmee God 

mensen heeft geschapen. Die talenten willen wij ten volle benutten in het zichtbaar en 

voelbaar maken van het Rijk Gods onder ons, hier en nu. 
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Deel II 

 

Pastoraal prioriteitenplan 

 

In het pastoraal prioriteitenplan worden op basis van onze missie en visie prioriteiten gesteld 

met concrete productresultaten. Deze prioriteiten zijn een klein onderdeel van het vele werk 

dat in de parochie gebeurt. De uitvoering van ons beleidsplan en de hierna genoemde 

prioriteiten vereisen een volledige bezetting van de voorziene formatieplaatsen
9
. De gekozen 

prioriteiten zijn van groot belang, omdat ze pastores en vrijwilligers in de gehele 

parochiepastoraal de komende drie jaren op koers houdt.   

 

Prioriteiten 

Het pastoraal team komt tot de volgende drie prioriteiten voor de komende drie jaren: 

 

1. Meer onderlinge samenwerking;   

2. Meer geloofsverdieping, meer catechese; 

3. Meer een missionair diaconale gemeenschap worden.   

 

Productresultaten 

De bovenstaande prioriteiten vragen om SMART
10

 geformuleerd, in concrete resultaten 

naderbij te worden gehaald. In aanzet zijn bij de prioriteiten de volgende resultaten: 

 

Bij prioriteit 1, meer onderlinge samenwerking 

 

Resultaat 1: werkgroep woord- en gebedsvieringen onder leiding van parochianen 

Bij de prioriteit ‘meer onderlinge samenwerking’ wordt een werkgroep vieringen onder 

leiding van parochianen als resultaat genoteerd. In die werkgroep komt tot uitdrukking dat 

met de pastorale beroepskrachten een team van vrijwilligers mede invulling gaat geven aan 

de uitvoering van woord- en gebedsvieringen.  

 

S het oprichten van een parochiebrede werkgroep, bevordering zelfdragend vermogen 

van de parochie in liturgische uitvoering, vernieuwing en verbreding van het liturgisch 

repertoire. 

M Eén parochiële werkgroep van minstens twaalf vrijwilligers 

A D. Wielzen 

R Ja 

T September 2011 

 

In een werkplan is nader uit te werken: bestaande en nieuwe vrijwilligers vragen voor de 

werkgroep, nadenken over nieuw en breder liturgisch repertoire, training van vrijwilligers, 

bij welke vieringen de vrijwilligers betrokken kunnen worden.  

 

 

 

                                                           
9
 Zie: Hoofdstuk 4.1. Profiel pastoraal team. 

10
 Het werken naar concrete resultaten vraagt om specifieke aanduiding en de meetbare inzet bij ons werk. S = 

Specifiek, M = Meetbaar, A = Aanwijsbaar, R = Realiseerbaar, T = Tijdgebonden. 
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Resultaat 2: impulsdag  liturgie, catechese, diaconie 

Dit resultaat heeft ook banden met de prioriteit ‘meer geloofsverdieping’, omdat de 

impulsdag gezien mag worden in het kader van permanente vorming van vrijwilligers in de 

nieuwe parochie. 

S Uitwisseling, onderlinge samenwerking, permanente vorming van vrijwilligers, 

 inspiratie ter motivatie aanbieden. De eerste impulsdag richt zich op vrijwilligers  van 

het taakveld liturgie. 

M Eén impulsdag 

A D. Wielzen 

R Ja 

T Maart 2012 

 

In het werkplan wordt nader uitgewerkt: Wie zijn er bij te betrekken? Over hoeveel 

vrijwilligers hebben we het dan in gezamenlijkheid? Welke ruimte is geschikt? Welke kosten 

zijn er mee gemoeid, ook om impuls te bieden met bijvoorbeeld deskundigheid van 

buitenaf? Hoe houd je balans tussen ontmoeting, uitwisseling en iets inhoudelijks 

meegeven? 

 

Resultaat 3: één informatiekanaal 

Een missionaire parochie laat zien en horen waar zij voor staat. Goede communicatie van en 

tussen de verschillende groepen binnen de parochie en naar buiten is daarbij van belang. Als 

resultaat van goede onderlinge samenwerking wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk 

informatiekanaal voor de parochie: een gezamenlijke redactie, een gezamenlijk parochieblad 

en een gezamenlijke website. 

 

S het vormen van een redactie voor de hele parochie; een gezamenlijk parochieblad en 

 website; onderlinge samenwerking en missionair elan.  

M Eén redactie; één parochieblad met onderdelen per kerklocatie; één website 

A H. Smulders 

R Ja: welke middelen? Welke vrijwilligers? Er is een prima communicatieplan vanuit de 

 taakgroep.  

T December 2011 

 

Bij het vormen van een werkplan is het goed het rapport van de taakgroep communicatie te 

benutten. Er zijn vragen over de invulling en haalbaarheid van vrijwilligers. De begrote 

kosten voor een website: ongeveer € 2.000,-. 

 

Resultaat 4: pastoraatgroepen 

In de nieuwe parochie, samengesteld uit vier parochielocaties, wordt de pastoraatgroep (per 

locatie) een belangrijk orgaan. ‘Een pastoraatgroep werkt samen met het pastoraal team van 

de parochie om de pastorale taakvelden leren, vieren, dienen, pastoraat en 

gemeenschapsopbouw binnen de eigen parochielocatie vorm te geven, de werkzaamheiden 

op elkaar af te stemmen en vrijwilligers te inspireren’
11

. 

                                                           
11

 Folder ‘Ondersteuning van Pastoraatgroepen’ Bisdom Rotterdam, Afdeling Pastorale Dienstverlening. 
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Een pastoraatgroep is een kleine groep kernvrijwilligers (gemiddeld vier personen). Zij zijn 

door de pastoor en het parochiebestuur gevraagd om deze taak op zich te nemen en zijn 

voor vier jaar benoemd door de bisschop. 

Dit resultaat komt rechtstreeks voort uit de inspanningen die Samenwerking Geboden 2 

beoogt: meer onderlinge samenwerking. 

S Gedeelde verantwoordelijkheid in de geloofsgemeenschappen; invulling pastoraat 

van de nabijheid; coördinatie op taakvelden; zicht op taak die pastoraatgroep heeft; 

relatie met team en beheergroepen in de vier kerklocaties. 

M Vier pastoraatgroepen: één 'huishoudelijk reglement' van taakopvatting. 

A C. Dernee en H. Smulders 

R Ja 

T Oktober 2011 

 

 

Bij prioriteit 2, meer geloofsverdieping, meer catechese 

 

Resultaat 5: organiseren van een grootouder - kleinkind bijeenkomst  

De missie van de parochie komt mooi tot uitdrukking in dit initiatief om grootouders en 

kleinkinderen gezamenlijk over hun geloof te laten spreken. Vertellenderwijs kan een 

kleinkind wegwijs gemaakt worden in belang en betekenis van geloven. Op nieuwe wijze 

wordt een intergenerationele dialoog benut tot geloofsverdieping. 

S ‘grootouders’ betrekken bij geloofsgesprek kinderen; jongeren in de leeftijd van  

 4- 12 jaar; als onderdeel van de communievoorbereiding  

M Eén bijeenkomst in de vier communievoorbereidingsgroepen in de nieuwe parochie 

A M. Roosen-v.d. Lans 

R Ja 

T Mei 2012 

 

In het werkplan wordt nader uitgewerkt hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen. Tijdens de 

voorbereiding op de communie wordt een bijeenkomst benut voor het intergenerationele 

contact. Het is mogelijk in 2011 een pilot te houden, die te evalueren, zodat in het seizoen 

2011-2012 in de communievoorbereidingen dit een vast onderdeel kan zijn. 

 

Resultaat 6: gezamenlijke ziekenzalving 

Meerdere mogelijkheden passeren de revue. Ingrediënten zijn minstens: de gezamenlijke 

ziekenzalving in de parochie; de doelgroep kinderen vanaf acht jaar, waarbij het de kinderen 

van degenen die het sacrament gaan ontvangen betreft; getuigenis van degenen die het 

sacrament ontvangen over hun geloofservaring. 

S Gezamenlijke ziekenzalving, met uitdrukkelijke uitnodiging kinderen en 

 kleinkinderen vanaf 8 jaar; moment van articulatie van geloofsbeleving sacrament 

 ziekenzalving. Pilot wordt uitgevoerd in Emmaus en Maria van Eik en Duinen 

M Minstens tien kinderen bij gezamenlijke ziekenzalving 

A Vacature diaken
12

 

                                                           
12

 Gezien het belang van dit resultaat voor onze parochie achten wij het noodzakelijk het in ons pastoraal 

beleidsplan als prioriteit op te nemen. Het pastoraal team kijkt daarom niet alleen verwachtingsvol uit naar, 

maar dringt vriendelijk aan op een spoedige invulling van deze vacature zoals in het door het bisdom 

opgestelde formatieplan. Deze opmerking is eveneens van toepassing op de resultaten nr. 9 en 10. 
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R Ja 

T Oktober 2011 

 

Resultaat 7: band aanhalen tussen parochie en school 

In de beleidsaanbevelingen in de nota ‘Bezield en Zelfbewust’ van het bisdom Rotterdam 

wordt een warm pleidooi gehouden om de band tussen parochie en school aan te halen. In 

dat kader wil de parochie zich sterk maken om contacten opnieuw op te bouwen en de 

uitdaging aan te gaan voor elkaar van betekenis te zijn. De context van Den Haag Zuid is 

daarbij verre van gemakkelijk. Het vraagt om kleine stappen, heel concrete resultaten. 

S Band aanhalen tussen school en parochie; het benutten van bestaande 

contactmomenten; innovatie in het ontwikkelen van nieuwe contactmomenten of 

impulsen over en weer, lesbrief ontwikkelen 

M Eén school per kerklocatie 

A M. Roosen- v.d. Lans 

R Ja 

T Medio 2013 

In de komende tijd worden de volgende banden tussen school en geloofsgemeenschap 

aangehaald: Ars/Lichtbaken, Emmaus/Krullevaar, T. Brandsma/Parkiet en Maria van Eik en 

Duinen/Oase. De contacten tussen school en parochie worden geïntensiveerd door 

bijvoorbeeld een lesbrief te ontwikkelen of aan te sluiten bij Dierendag/St.Franciscus, St. 

Maarten, Palmzondag of andere momenten die zich daartoe lenen. 

Resultaat 8: oprichten werkgroep doopvoorbereiding 

Het oprichten van een werkgroep doopvoorbereiding is bedoeld om doopouders inhoudelijk 

voor te bereiden op het doopsel van hun kinderen. De werkgroep wordt clusterbreed 

opgezet en bestaat uit parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen. Het is de 

bedoeling dat maandelijks twee leden worden ingeroosterd voor de doopvoorbereiding in 

een van de geloofsgemeenschappen in de parochie. 

S Vergroten van het zelfdragend vermogen van de parochie; vrijwilligers betrekken 

 in sacramentvoorbereiding; format ontwikkelen voor groepsgewijze 

 doopvoorbereiding 

M Eén werkgroep  parochiebreed: minimaal vier personen 

A D. Wielzen 

R Ja 

T Medio 2012 

 

 

Bij prioriteit 3, meer een missionair diaconale gemeenschap worden 

 

Resultaat 9: werkgroep Kerk en Samenleving 

Dit resultaat hangt samen met de prioriteit een meer missionair diaconale gemeenschap te 

worden. Dat wil zeggen dat de parochie zich gastvrij en open manifesteert en dat er in elke 

parochielocatie zicht is op de armen. Om in beeld te krijgen hoe de geloofsgemeenschappen 

zich meer missionair kunnen manifesteren wordt een clusterbrede werkgroepopgericht. Dit 

resultaat bouwt uitdrukkelijk voort op de inventarisatie van Pastoraat op Maat en 

Missionaire Dynamiek, twee deelprojecten in het proces van Samenwerking Geboden 2. 
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S clusterbrede werkgroep oprichten; werkplan te ontwikkelen op grond van 

 inventarisatie, uitwisseling en actieplannen op missionair-diaconaal terrein in de 

 geloofsgemeenschappen. 

M Eén werkgroep 

A Vacature diaken; P. Kuhlmann (waarnemend) 

R Ja 

T Januari 2011 

 

In een werkplan komt een inventarisatie te staan welke sterkten in de 

geloofsgemeenschappen benut kunnen worden in een missionair handelende kerk; 

er zal tussen alle betrokken personen in de parochielocaties uitwisseling van ideeën, 

voorstellen en werkwijzen plaatsvinden; actieplannen worden opgesteld voor meer 

missionair diaconale zichtbaarheid in de wijken. In de werkgroep zal extra aandacht 

zijn voor ontwikkeling en aandacht voor volksdevotie vanwege veranderende 

demografie in de samenleving. 

 

Resultaat  10: werkgroep PR voor de wijken 

In het kader van een meer missionair-diaconale gemeenschap is het goed tenminste twee 

keer per jaar met een activiteit in één van  de parochiekerken van de parochie de lokale 

krant te halen. De parochie is ook zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de wijk. 

 

S Presentie van de kerk in de wijk; bekendheid met buurtbewoners; relatie  opbouwen 

 met journalist(en) 

M Twee keer per jaar in lokale krant 

A Diaken (vacature) 

R Ja 

T December 2011-2012-2013 

 

In een werkplan is nader uit te werken: welke activiteiten worden er zoals georganiseerd, 

welke contacten en relaties zijn er met de lokale kranten. Hoe kunnen we zorgen dat de 

verschillende parochiekerken aan bod komen in hun missionaire diaconale uitstraling?  

 

Productresultaten op een rijtje per werkveld 

Vieren 

▪ Training parochianen voor vieringen 

▪ Impulsdag voor liturgie 

▪ Vernieuwing en verbreding van het liturgisch repertoire 

 

Leren 

▪ Training parochianen voor doopoudergesprekken 

▪ Kinderen vanaf 8 jaar bekend maken met de ziekenzalving 

▪ Kleinkinderen van grootouders wegwijs maken in het belang en betekenis van geloven 

▪ Impulsdag voor catechese 

 

Dienen 

▪ Impulsdag voor diaconie 
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Pastoraat 

▪ Bekendheid met buurtbewoners 

▪ Band opbouwen met specifiek aangegeven scholen 

▪ Gedeelde verantwoordelijkheid in de geloofsgemeenschappen 

▪ Pastoraatgroep geeft mede invulling aan pastoraat van de nabijheid. 

 

 

Public Relations 

▪ Presentie van de kerk in de wijken 

▪ Band opbouwen met journalist van de lokale krant(en) 

▪ Eén gezamenlijke redactie, één gezamenlijk parochieblad en één gezamenlijke website. 

 

 

Tabel met te behalen productresultaten in de periode van 2011-2013 

 

  2011  2012  2013 

Januari    

Februari    

Maart  2  

April    

Mei  5  

Juni  8 7 

Juli    

Augustus    

September 1   

Oktober 4   

November    

December 3, 10 10 10 

 

  

schets randvoorwaardelijk 

het pastoraat van een parochie vraagt de inspanning van velen. 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 stakeholders. Wat betekent de prioriteit 

voor: 
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▪ Het pastoraal team: geeft leiding geeft leiding aan R.K. Parochie de Vier Evangelisten. Met 

enthousiasme en engagement gaat ze zich de komende jaren inzetten de gestelde doelen en 

resultaten met vereende kracht te behalen. 

▪ Het parochiebestuur: er is een nieuw parochiebestuur samengesteld, die de komende tijd 

zijn weg zal gaan vinden naar de nieuwe parochie en de bestaande vier 

geloofsgemeenschappen.  

▪ Pastoraatgroepen en overige werkgroepen: in de uitvoering van  het pastoraal beleid wordt 

in hoge mate een beroep gedaan op (nieuwe) vrijwilligers in de pastoraatgroepen en in  

diverse werkgroepen. Er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe verbanden: de pastoraatgroepen, 

een doopvoorbereidingsgroep, een nieuwe redactie voor het ene informatiekanaal. De 

resultaten worden allen in gezamenlijkheid tot stand gebracht.  

 

Voor het realiseren van het pastoraal beleidsplan is veel menskracht nodig en relatief 

bescheiden middelen. Voor het nieuwe informatiekanaal is een begroot bedrag nodig van  

€ 2.000,-, voor alle andere doelstellingen geldt dat de kosten minimaal zijn. 

Het pastoraal team kijkt uit naar de invulling van de vacature diaken, om als team op sterkte 

te zijn en alle beoogde resultaten tot uitvoer te brengen. 

 

 

Pastoraal Team R.K. Parochie de Vier Evangelisten, februari 2011 

 

 


