Sint
Ludger
Parochie

Met gelovig vertrouwen de toekomst in!
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Inleiding
Sinds het ontstaan van beide parochies 2010/2011 hebben ontwikkelingen niet stil gestaan.
Beide parochies zijn op eigen wijze werk gaan maken van nieuw beleid binnen een
samengevoegde grote parochie. Deze verandering vroeg en vraagt veel van de lokale
geloofsgemeenschappen. Een nieuwe koers, met één pastoraal team en één parochiebestuur.
De lokale geloofsgemeenschappen worden geleid door locatieraden en pastoraatsgroepen. Er
is volop beweging in parochie zijn. Daarbij blijven we zoeken naar wat ons inspireert en gelovig
samenbindt.
Mede door verandering in de bezetting van beide pastorale teams zijn de parochies St. Paulus
en St. Ludger een pastorale samenwerking aangegaan. Per 1-7-2017 is er één pastoraal team.
De pastoor H. de Jong, is sinds die datum pastoor voor beide parochies. Het pastorale team
werkt voor het geheel en de parochiebesturen hebben commissies ingericht om het pastorale
werk zo goed mogelijk te ondersteunen. De samenvoeging van de beide centrale secretariaten
is een voorbeeld. Per 1-10-2017 is het centrale parochiesecretariaat voor St. Paulus en St.
Ludger gehuisvest in Groenlo. Door de samenwerking is er een ruimere bereikbaarheid, een
beter overzicht en ook het onderlinge vervangen is zo beter geregeld.
De parochiebesturen en het pastorale team hebben op 22-11-2017 een eerste gezamenlijke
verkenning gehad over de toekomst van beide parochies. Gesproken werd over de bezetting
van het pastorale team. Het aantal fte 1 zal de komende twee jaar afnemen met 1,2 fte.
Uitbreiding van formatieplaatsen is gewenst, maar of het ook reëel is om dit te verwachten? Per
1 juni 2018 is door nieuwe benoemingen de teamomvang 4,2 fte. Anderzijds wordt onderkend
dat het lastig is om vrijwilligers te werven voor bestuursfuncties en mutaties binnen de
locatieraden ingevuld te krijgen. Het pastorale programma in beide parochies dient nog meer
te worden aangepast aan vraag en aanbod. Deelname aan het pastorale kernprogramma (o.a.
sacramenten, uitvaarten) neemt af. De parochiebesturen geven het pastorale team mee dat niet
kost wat kost vastgehouden moet worden aan een programma wat eigenlijk niet meer kan. De
betrokkenheid zal alleen maar verder afnemen. Maak dus keuzes!
Het pastorale team heeft een aantal brainstormsessies gehouden en komt met een richting van
beleid en daarbij behorende keuzes voor de komende jaren.
Vastgesteld in de teamvergadering van het pastorale team te Groenlo op 11 september 2018.
Pastoor H. de Jong
Pastor R. den Hartog
Diaken C. Peters
Pastoraal werker J. Droste
Pastoraal werker C. Roetgerink

1

Fte staat voor fulltime-equivalent
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De kerk van de toekomst
De algemene context van kerk, geloven en geloofsgemeenschappen is zeer divers en behoorlijk
in verandering. Vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, geloven doen velen zelf wel en zoeken
dat niet, misschien op een enkel scharniermoment in het leven na, in een gemeenschap van
gelovigen. Veel mensen weten zich niet meer aangesproken. Terwijl toch een spirituele en
gelovige grondhouding van wezenlijk belang is voor parochie en geloofsgemeenschap zijn. Er zijn
veel vragen, veel bespiegelingen en zorgen, als we spreken over de kerk van de toekomst.
Maar, waar is ons vertrouwen? Het vertrouwen waar psalm 127 over spreekt: “Als de Heer niet
helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best”. Het gaat
om (Gods)vertrouwen dat zich daadwerkelijk uit in de manier waarop een parochie als gelovige
gemeenschap functioneert. Voor kerkopbouw en kerkvernieuwing zijn o.a. drie zaken van
belang: een inspirerende visie, een begaanbare weg en vertrouwen (Jan Hendriks2). Maar als we
vertrouwen uitspreken, wat betekent dat dan? “Een leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk
is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen
slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit
helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf” (Arjan
Plaisir3). Dat is gelovige taal waarin vertrouwen doorklinkt. “Geloven” kent “Vertrouwen” als
een wezenlijk bestanddeel. In de kerk van de toekomst gaat het om geleefd vertrouwen. Degene
die uit vertrouwen durft te leven, kan ook vertrouwen schenken en zo ontstaat een cultuur van
vertrouwen. Dat is voor het functioneren van een christelijke gemeenschap fundamenteel.
Angst voor het onbekende is een slechte raadgever. Proberen vast te houden aan wat was, is
geen optie door de veranderingen die zichtbaar zijn geworden.
De kerk van de toekomst is kerk die met meer vertrouwen en vrijmoedig van het geloof getuigt
door het geloof in God ter sprake te brengen. Voor christelijke geloofsgemeenschappen is de
belangrijkste opdracht om leerling van Jezus Christus te zijn. Het is meer en meer een diaconale
kerk doordat gelovigen het leven (geestelijk en materieel) delen. In die kerk zullen
geloofsgemeenschappen zijn waarin bewuster de christelijke waarden geleefd worden.
Bij deze weg is de godsvraag cruciaal (Hendriks). De worsteling van Mozes met God over zijn
leiderschap ten tijde van de uittocht is voor hem, Hendriks, herkenbaar en ook een beeld van
kerk-zijn in onze tijd: “Als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten
blijken dat u mij goed gezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat?” (Exodus 334)
Geleefd geloof en ervaringen met een betrouwbaar gebleken God zijn dus cruciaal. We mogen
vertrouwen dat het Gods Geest is die waait en ons inspireert en in beweging zet om te bouwen
aan de kerk van de Heer.

2

Jan Hendriks in: Vertrouwen en Verlangen (2008)
Arjan Plaisier in: Waar een Woord is, is een weg. Synoderapport PKN (2015)
4
Exodus 33, 15-16
3
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Missie en visie
Missie
In ons spreken en werken laten we ons inspireren door St. Paulus en St. Ludger. Beiden zijn
geraakt door het geloof dat de weg van Jezus Christus een weg is die ons dichter bij de Bron
van alle leven, bij God, brengt. Beiden stonden voor de taak de Blijde Boodschap van Christus
te verkondigen aan mensen die daar vreemd tegenover stonden. In weerbarstige tijden zijn ze
trouw gebleven aan de verkondiging van de Blijde Boodschap. Hun leven getuigt van gelovig
vertrouwen. We zien het als onze opdracht om in een veranderende wereld de Blijde
Boodschap van Jezus Christus te vertalen, en uit te dragen in woorden en met daden. Hoe
kunnen we elkaar helpen ons verlangen naar God om te vormen en centraal te stellen?
Visie
Het pastorale beleid van de parochie(s) is gericht op het actief en uitdagend uitdragen van het
evangelie van Jezus Christus en zo bij te dragen aan behoud en uitbouw van het katholieke
geloof in dit deel van de Achterhoek.
Deze toekomstvisie wordt bereikt door het pastorale programma te onderscheiden in drie
werkvelden:
1. De pastorale kerntaken
2. De pastorale nabijheid
3. Innovatief pastoraat.
De St. Paulus Parochie en St. Ludger Parochie laten zich kennen als:
a) Vierende parochies
b) Lerende en inspirerende parochies
c) Zorgzame parochies
d) Open en gastvrije parochies
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Toekomstvisie
De leden van het pastorale team zien het volgende beeld voor de toekomst van de beide
parochies:
 Over 5-10 jaar in ons werkgebied één eucharistisch centrum en 4 of 5 lokale kerken
waar liturgie gevierd wordt, dat betekent dat er kerken gesloten zullen worden;
 De overige locaties, die geen lokale vierplek meer zijn, gaan als geloofsgemeenschap
verder en werken aan eigen pastorale nabijheid, in verbondenheid met de parochie en
het pastorale beleid.
Lokaal samenkomen om te vieren zal vooral bepaald worden door de mogelijkheden en
wenselijkheid. Denk aan speciale dorps-eigen-momenten, of rond kerkelijke feestdagen.
Om eens per maand een gebedsmoment lokaal te organiseren zal voor de meeste
locaties al een behoorlijke uitdaging zijn.
 Het pastorale team voorziet dat het aantal weekendvieringen in de
geloofsgemeenschappen de komende jaren zal afnemen.
 De parochies gaan zich meer inzetten op geloofsvorming en geloofsgroei.
 Het pastorale team maakt in deze beleidsperiode tijd vrij om deze
geloofsgemeenschappen te begeleiden naar een nieuwe toekomst. Samen bouwen aan
een lokale (kleine) geloofs-gemeenschap, die naar eigen draagkracht, wensen en
mogelijkheden, ‘pastorale nabijheid’ kan organiseren en uitvoeren.
Nabije toekomst – de beleidsperiode: één parochie
Beide parochies gaan op weg en op een nader te bepalen moment is er samenvoeging tot één
parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Deze nieuwe parochie kent dan twee eucharistische
centra waar wekelijks op zondag de eucharistie gevierd wordt en waar de overige sacramenten
gevierd worden.
Er zijn geloofsgemeenschappen die geloof en kerk-zijn lokaal vorm en inhoud geven. In een
aantal kerken zal regelmatig weekendliturgie gevierd worden en afhankelijk van de aanmeldingen
tijdelijk ook nog sacramenten bediening. Lokaal blijven o.a. uitvaartvieringen mogelijk.
Het lokale kerkzijn wordt door de geloofsgemeenschap zelf vorm en inhoud gegeven afhankelijk
van de eigen mogelijkheden en wensen, een en ander binnen het kader van het pastorale beleid.
Deze nabijheid heeft vooral een diaconaal karakter, ‘omzien naar elkaar’ en zijn er vormen van
ontmoeting en samenkomst voor gebed, bezinning en geloofsverdieping.
Speerpunten voor pastoraal beleid van de toekomst
Het pastorale team ontwikkelt pastoraal beleid dat gericht is op geloof door samen te vieren
en werk te maken van ons geloof. Kerk en geloof zijn opnieuw van betekenis in de lokale
samenleving.
De speerpunten richten zich op het verder concentreren van de kerntaken, zoals de
sacramenten,
nieuwe evangelisatie, geloofsoverdracht en toerusting en vorming van vrijwilligers.
Het tweede is het ondersteunen, voor zover mogelijk, van de lokale geloofsgemeenschappen
bij het opzetten van een lokaal plan met activiteiten rond pastorale nabijheid.
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De pastorale kerntaken
Op basis van mogelijkheden zullen in de komende beleidsperiode keuzes gemaakt worden. Op
de eerste plaats de mogelijkheden vanuit het pastorale team om weekendliturgie in de 16
geloofsgemeenschappen te vieren. Een tweede belangrijke pijler is de draagkracht lokaal en de
wenselijkheid m.b.t. de regelmatige weekendvieringen. Gefaseerd zullen deze vieringen
afnemen.
Het vieringenrooster voor het weekeinde wordt geharmoniseerd voor wat betreft de inzet van
de leden van het pastorale team en ook wordt gekeken naar regionale spreiding van de
vieringen. Er zal daarvoor een nieuw basisrooster worden opgesteld. Daarbij wordt rekening
gehouden met:
De situatie tot 1 juli 2019:
Het pastoraal team bestaat uit twee priesters en twee pastoraal werkers die voorgaan in
vieringen. In de beide eucharistische centra wordt elke zondag de eucharistie gevierd.
In de andere geloofsgemeenschappen wordt op zaterdag of zondag één keer in de maand de
eucharistie gevierd en één keer in de maand of in de zes weken, afhankelijk van de mogelijkheden
van het pastoraal team en de plaatselijke wenselijkheid, een woord- en communieviering of
woorddienst of andersoortige viering, voorgegaan door een pastoraal werker.
De situatie na 1 juli 2019:
Indien het pastoraal team bestaat uit twee priesters en één pastoraal werker:
in de beide eucharistische centra wordt elke zondag de eucharistie gevierd.
In de andere geloofsgemeenschappen wordt op zaterdag of zondag één keer in de maand de
eucharistie gevierd.
In het weekend waarin geen viering door een lid van het pastoraal team verzorgd wordt kan de
viering vervallen en deelgenomen worden aan de viering in het eucharistisch centrum of een
kerk in de buurt. Ook bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers dan een viering verzorgen, al dan
niet in combinatie met buurtlocaties. Een en ander geschiedt in overleg met het pastoraal team
en op basis van mogelijkheden en wensen.
De eucharistische centra werken aan open gemeenschappen waar alle parochianen en ook
groepen en koren e.d. van andere geloofsgemeenschappen zich welkom weten en thuis geraken.
Ze blijven werken aan goed verzorgde en inspirerende liturgische vieringen, met mogelijkheden
tot ontmoeten na de vieringen (koffie-na-de-preek!) Een aandachtspunt is een goede onderlinge
communicatie.
Sacramenten
De afgelopen jaren is er in beide parochies hard gewerkt om de voorbereiding en het vieren
van de initiatiesacramenten te concentreren op enkele locaties. Dit is nodig omdat er minder
deelname is, er minder vrijwilligers beschikbaar zijn om de voorbereiding op deze sacramenten
te ondersteunen en begeleiden. Ook de beschikbaarheid vanuit het pastorale team wordt
beperkter.
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Kinderdoop:
Per 1-9-2018 wordt nieuw doopbeleid van kracht.
Centraal secretariaat
Aanmelding gebeurt bij het centraal secretariaat;
Er is één doopschema met doopdata en voorbereidingsdata;
Centraal secretariaat maakt voor alle dopelingen een doopoorkonde;
Dooplocaties -voorlopig-:
Groenlo
Beltrum
Eibergen/Rietmolen

Lichtenvoorde
Winterswijk
Zieuwent

In de overige locaties is dopen in de weekendliturgie mogelijk.
Deze doopouders sluiten aan bij de bestaande voorbereidingsdata.
De vrijwilligers van de doopwerkgroepen krijgen vorming en toerusting m.b.t. het inhoudelijk
verzorgen van de 2 voorbereidingsavonden. Op een van de avonden is de betreffende
dooppastor ook aanwezig. Er is een standaard doopliturgieboekje beschikbaar. Ouders kunnen
samen een eigen boekje maken op basis van de standaardliturgie en voor gegeven keuzeteksten.
Deze documenten zijn eenvoudig te downloaden vanaf de parochiewebsite. Doopouders
worden, met hun gezinnen, familie, uitgenodigd voor een terugkommoment: ‘schelpviering’,
welke centraal plaatsvindt in de beide eucharistische centra op of rond 2 februari, het Feest van
de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis).
Eerste Heilige Communie:
Hiervoor is reeds een gezamenlijk beleid ontwikkeld voor beide parochies. Er worden nog wel
twee catechetische projecten gebruikt. In deze beleidskeuze wordt er naar één project voor
geheel gewerkt.
St. Paulus
2 voorbereidingstrajecten en 2 vieringen: Groenlo en nog 1 locatie
St. Ludger 3 voorbereidingstrajecten en 2 vieringen: Lichtenvoorde en nog 1 locatie
Het aantal kinderen dat deelneemt zal mede het aantal trajecten en vieringen bepalen.
Totaal is er een teamtijd nodig van 20 dagdelen per traject. Wanneer er aanpassing in een traject
nodig is, bijv. de invoering van een nieuw project, komen daar 10 dagdelen bij.
Vormsel:
In beide parochies wordt hetzelfde catechese project gebruikt en elke parochie heeft één
voorbereidingstraject en één vormselviering in de beide eucharistische centra. In de komende
beleidsperiode gaat het team onderzoeken of en hoe de voorbereiding ingekort kan worden.
De jongeren worden in een kort en bondig traject voorbereid. Een vorm die jongeren
aanspreekt, geloofsverdieping geeft en meer kans heeft dat jongeren zich willen blijven
verbinden aan de parochie. Indien het aantal deelnemers er aanleiding toe geeft komt er één
voorbereidingstraject met één viering voor beide parochies, jaarlijks wisselend in één van de
eucharistische centra.
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Dragers van kernpastoraat:
Op de eerste plaats de leden van het pastorale team. Daarbij wordt het team ondersteund
door leden van werkgroepen: dopen, communie en vormsel. Lokaal zijn dat de pastorale
coördinatoren (leden van pastoraatsgroepen).
Diaconie:
In het Nieuwe Testament wordt het woord diakonia (dienst) heel breed gebruikt voor alle
dienstwerk binnen de Kerk. Het uitgangspunt ligt in het leven van Jezus Christus: zijn leven in
daad en woord als diaconie: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen” (vgl. Marcus 10,45). Dit betekent de levensweg van Jezus gaan. Voor ons is dat
concreet: Dienstbaar zijn zoals Jezus dat was met betrekking tot mensen in nood en nieuw
leven aanreikte. De werken van barmhartigheid, zoals verwoord in het Evangelie van Mattheüs
(25, 31-46), zijn een belangrijke inspiratiebron. Door middel van de werken van
barmhartigheid kan elke gelovige een diaconaal gelovige worden. Diaconale zorg, gebed,
opkomen voor mensen in nood wordt zichtbaar en ervaarbaar in het vieren van de eucharistie
en op andere momenten. De individuele inzet en betrokkenheid van parochianen en het
gezamenlijk werken aan het helpen oplossen van noden.
Kerk en samenleving zijn op elkaar betrokken. Lokale geloofsgemeenschappen zullen de
komende tijd meer en meer diaconale gemeenschappen worden. (Zie meer onder “Pastorale
nabijheid van de lokale geloofsgemeenschappen”)
Diaconie en liturgie, eucharistie in het bijzonder, zijn met elkaar verbonden. Het bidden en overwegen
in de geloofsgemeenschap staan niet los van de samenleving.

De BeleidsAdviesgroepDiaconie van de beide parochies coördineren, stimuleren en adviseren
binnen het pastorale werkveld diaconie. Er is ruimte om aandacht te geven aan thema’s die
lokaal of parochie(s) breed spelen. In verbinding met andere groepen komen werken en
helpen waar geen helper is. De twee groepen gaan samenwerking zoeken en komen
uiteindelijk tot één BAD voor het gehele werkgebied van de beide parochies.
Daarbij mag BAD zich gesteund weten door De Parochiële Caritas Instelling. (PCI). PCI
richt zich voor al op individuele (materiële) noden en heeft een eigen beleidsplan. Dit alles
zoveel mogelijk afgestemd binnen de parochie met BAD. Beide parochies kennen een PCI.
Het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochiële Caritasinstelling in de
Nederlandse R.-K. Kerkprovincie wil een goed middel zijn om de caritasbesturen en de
geloofsgemeenschappen te stimuleren bij hun taak op het gebied van de caritas.
Door het stimuleren van deelname aan de Voedselbank en aan korte projecten als Present
en Nederland Doet kan het diaconaal bewustzijn groeien. Acties voor missionarissen en
bijv. pastor Dave Capucao maken ons bewuster van de wereldkerk.
Collectes in de kerk kunnen het diaconale karakter van de liturgie beter uit de verf laten
komen. Met ingang van Advent 2018 worden de diaconale collectes, conform het
collecteschema van het bisdom, in de beide parochies gehouden. De bestaande diaconale
werkgroepen van St. Ludger en St. Paulus Parochies onderzoeken samenwerking.
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Pastoraal ondernemerschap: innovatief pastoraat
Hierbij gaat het om experimenten en verkenningen met het oog op gemeenschapsvorming,
groei of verdieping van geloof, en vernieuwing van de parochie en haar maatschappelijke
relevantie. Het gaat dan om (kortlopende) projecten of een vaste activiteit van de parochie,
hetzij in de lijn van de kerntaken of in de lijn van de pastorale lokale zorg en nabijheid.
 Nieuwe evangelisatie:
Het pastorale team gaat initiatieven ontwikkelen waarbij mensen uitgenodigd zijn deel te
nemen aan een geloofsinhoudelijk programma. Een doel is mensen te helpen om het
christelijk geloof en leven vrijer ter sprake te brengen.
Aan jonge ouders wordt een aanbod rond geloofsopvoeding gedaan
Een andere doelgroep is mensen in de leeftijd tussen 25-50 jaar
Gezinsdagen in de sterke liturgische tijden voor Kerst en Pasen.
 Meer huisbezoek:
Door pro-actieve benadering laten zien dat we er als kerk zijn.
Het pastorale team maakt hiervoor 4 dagdelen per maand (per fte) vrij voor
Er wordt een actieplan opgezet, waarbij ook vrijwilligers betrokken zijn.
 Bedevaarten
Binnen geloofsgemeenschappen hebben bedevaarten een lange traditie. Bedevaarten naar
plaatsen waar Maria een belangrijk rol speelt springen daar wel uit. Met name de jaarlijkse
bedevaarten naar Kevelaer en Banneux. De laatste jaren sluiten de parochies aan bij de
Lourdesbedevaart die door het Aartsbisdom Utrecht wordt georganiseerd. We zien een
toenemende belangstelling voor deze manier van samen pelgrimeren. Samen pelgrimeren,
met de parochie op bedevaart gaan, brengt mensen samen en kan de onderlinge verbanden
versterken. Door betekenisvolle ontmoetingen is er ruimte voor persoonlijke levenswegen
en geloofsvragen. De komende jaren kan deze vorm van pastoraat ook bijdragen aan
opbouw van geloofsgemeenschappen binnen de parochies. In de komende beleidsperiode
zullen de beide parochies en betreffende werkgroepen samen optrekken bij het pelgrimeren.
Naast bestaande bedevaartplaatsen zal in 2019 een parochiebedevaart naar Rome worden
georganiseerd. In de voetsporen van de eerste christenen naar de eeuwige stad.
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Pastorale nabijheid van de lokale geloofsgemeenschappen
Daar waar het locaties zelf lukt om drager te zijn van pastoraat, alleen of in samenwerking met
andere locaties, ziet het pastorale team kansen voor lokale geloofsgemeenschappen. Er zijn de
nodige vragen over haalbaarheid.
Lokale geloofsgemeenschappen gaan zelf actief aan het werk rond de pastorale nabijheid. Daar
is alle ruimte voor om, binnen het pastorale beleid, inhoud te geven aan geloofsgemeenschap in
eigen omgeving. Een goed draagkracht-onderzoek en gesprekken met locaties zijn de basis voor
nieuwe beleidskeuzes.
Een vitaliteitsonderzoek loopt in de St. Paulus parochie en zal voor 1 oktober 2018 afgerond
zijn. In de St. Ludger parochie wordt in het najaar 2018 met dit onderzoek gestart.
Lokale geloofsgemeenschappen
Sinds 2011 bij de samenvoeging van meerdere voormalige parochies tot één nieuwe parochie
(St. Paulus en St. Ludger) is er een nieuwe situatie voor de lokale geloofsgemeenschappen
ontstaan.
Lokaal hoeft er geen volledige parochie overeind gehouden te worden. Er ontstaat ruimte
voor nieuwe invulling. Afhankelijk van de draagkracht en mogelijkheden lokaal zal men zoveel
mogelijk willen behouden met minder mensen. Of men maakt een nieuwe start met kansen en
uitdagingen. Benut bestaande verbindingen tussen dorps- en geloofsgemeenschap. Opo grond
van ons doopsel en vormsel wordt zo invulling gegeven aan “Leerling van Christus zijn” 5 door:
a. Getuige te zijn van Jezus Christus in de wereld, in woord en daad en
b. met elkaar gemeenschappen te vormen waarin de barmhartige en liefdevolle gezindheid van
Christus heerst.
Intern (naar lokale mogelijkheden)
• Elkaar blijven ontmoeten
• Met elkaar bidden
• Met elkaar de Schrift openen, eruit lezen en erdoor gevoed worden
• Wat je meemaakt in de samenleving binnenbrengen in je gebed en overdenking
Extern (naar lokale mogelijkheden)
• Lokaal gaat het om omzien naar anderen in je eigen omgeving
• Wie doen daar een appèl op je?
• Welke noden/uitdagingen signaleer je daar?
• Voor wie kun je daar iets betekenen/toevoegen?

5

Naar: Herman Agterhoek, kerkelijk opbouwwerker (2017)
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Oecumene:
In het Oecumenisch Directorium van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid
der Christenen uit 1993 vinden we richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen
inzake de oecumenische beweging:
“Het streven naar de eenheid van de christenen. De oecumenische beweging wil een antwoord zijn op
de genadegave Gods, en zij roept alle christenen op tot het geloof in het mysterie van de kerk, volgens
het plan van God die de mensheid wil brengen tot het heil en de eenheid in Christus door de heilige
Geest. Zij roept hen op tot de hoop dat het gebed van Jezus "dat zij één mogen zijn" geheel
werkelijkheid zal worden. Zij roept hen op tot de liefde die het nieuwe gebod is van Christus en de gave
waardoor de heilige Geest alle gelovigen verenigt. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft duidelijk aan de
katholieken gevraagd alle christenen te benaderen met een liefde die verlangt om in oprechtheid al wat
hen verdeeld houdt te overwinnen en die zich daarvoor actief inzet. Vol hoop en biddend moeten zij
actief werken aan de bevordering van de eenheid van de christenen.”
In beide parochies zoeken christenen uit verschillende tradities elkaar op. Oecumenische
samenwerking zien wij vooral als pastoraat van nabijheid in de lokale geloofsgemeenschappen.
Door binnen de lokale samenleving hoogte- of dieptepunten te vieren. De komende
beleidsperiode ligt er voor de lokale geloofsgemeenschappen een uitdaging om diaconale en
catechetische samenwerking op te bouwen.
Ook zijn er oecumenische gebedsdiensten in de geest van de broeders uit Taizé. (Groenlo)
Het pastorale team zal waar mogelijk medewerking verlenen in oecumenische vieringen rond
Gebedsweek van de Eenheid en voor de St. Paulusparochie: de oecumenische
Hemelvaartsviering.
Dragers van pastorale nabijheid:
Parochianen dragen samen het lokale pastoraat, soms in samenwerking met buurtlocaties.
De pastoraatsgroep/BreedPastoraalOverleg mensen, worden omgevormd tot ‘pastorale
coördinatiegroep’.
In elke geloofsgemeenschap wordt volstaan met één of meer door het pastorale team
aangewezen personen die staan voor de goede afstemming en voortgang van de lokale
activiteiten in het kader van de zorg en aandacht voor mede-parochianen. Samen vormen deze
mensen de Pastorale Coördinatiegroep van de (nieuw te vormen) parochie (of één van de
samenwerkende parochies), die het pastorale team op parochieel niveau ondersteunt bij de
coördinatie van het pastoraat in de betreffende parochie.
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Pastorale begeleiding van de lokale geloofsgemeenschappen.
Het pastorale team gaat de vragen en wensen in beeld brengen van de lokale
geloofsgemeenschappen rond de omvorming van de locaties, en komt met een aanbod ter
ondersteuning bij:






Van pastoraatsgroep/ locatieraad naar Pastorale Coördinatiegroep
Op weg naar (kleine) geloofsgemeenschappen, met of zonder eigen kerkgebouw
Het opzetten van een lokaal plan voor pastorale nabijheid
Vorming en toerusting van vrijwilligers
Verbinding lokaal met de grote parochie(s)

Centrale parochiesecretariaat:
De mensen van het secretariaat nemen een centrale plek in. Zij zorgen voor een goede, op
elkaar afgestemde administratieve-secretariële ondersteuning van de pastorale activiteiten. Zij
stemmen alle ondersteunende activiteiten, ook die van de lokale geloofsgemeenschappen, goed
op elkaar af.
Deze medewerkers zijn belangrijke ondersteuners van het pastorale team.
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Tot slot
“Als de Heer niet helpt bij het bouwen van het huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de
bouwers hun best”. Psalm 127 die wij in het begin van dit beleidsplan citeerden geeft aan dat
wij afhankelijk zijn van God en hoe betrekkelijk ons leven hier is. Ons leven, ons bestaan, onze
inzet wordt niet ‘gebouwd’ zonder God.
Als Hij niet het fundament is, dreigt er instortingsgevaar en lijken we op de man die zijn huis
niet op de rotsgrond, maar op het zand bouwde (Mattheus 7, 21-29).
Zo willen we als pastoraal team van de parochies St. Paulus en St. Ludger onze inzet verstaan
en realiseren. Al eerder gaven wij aan dat “geloven” ”vertrouwen” als een wezenlijk bestanddeel
kent. Dit beleidsplan wil richting geven aan onze inzet naar de toekomst toe. We doen dit,
ondanks alle onzekerheden, met het gelovig vertrouwen op Hem die gezegd heeft: “Zie Ik ben
met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheus 28,20).
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Zie bijlagen voor:
Bestuurlijk: faciliterend deel van het beleidsplan
1. St. Paulus Parochie
2. St. Ludger Parochie
Met een visie van de parochiebesturen en commitment om het pastorale beleid te ondersteunen
en te faciliteren.

Pagina 14 van 16

Pagina 15 van 16

