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Voorwoord
Dit pastoraal beleidsplan is geschreven in het kader van het vormingsproces van de H.
Franciscusparochie en moet gelezen worden in samenhang met het beleidsplan van de
parochie, zoals goedgekeurd door de bisschop in december 2019. Dit Pastoraal beleidsplan
heeft een looptijd van 10 jaar en zal na 5 jaar geëvalueerd worden.
1. ALGEMENE INLEIDING, MISSIE EN VISIE
Het geloof is de basis van ons handelen. Het bij elkaar komen als geloofsgemeenschap is in
de eerste plaats om God te eren. Veel mensen hebben geen beeld van God meer, ook de
mensen die nog wel naar de kerk komen.
In de afgelopen jaren is een ernstig gebrek aan geloofskennis gebleken binnen alle
geledingen van onze geloofsgemeenschap. Daar zijn allerlei verklaringen voor te geven, maar
er dient een plan van aanpak te komen waarbij aan verbetering van geloofsinzicht en
geloofskennis wordt gewerkt. Hierbij willen we graag de kern van het geloof in een beknopte
vorm benoemen:
De kern van het Katholieke geloof is de verrijzenis van Christus.
De apostel Paulus maakte dit duidelijk in zijn eerste brief aan de Korintiërs:
“Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer
Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens….’’
1 Korintiërs 15:13-14.
Jezus heeft zijn kerk gesticht om zijn aanwezigheid onder ons te waarborgen. Dit doet Hij
door bij de mensen te zijn en de sacramenten met hen te vieren. Door middel van de 7
sacramenten: Doopsel, Heilige Communie, Vormsel, Sacrament van de verzoening,
Ziekenzalving, Wijding en Huwelijk.
Daarnaast heeft hij zijn apostelen gevraagd om aan alle mensen Zijn Blijde Boodschap te
verkondigen. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en
op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen
heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” Mattheus 28:18-20.
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Missionaire kant: de Apostelen zijn de wereld ingetrokken om hun ervaring met Jezus door
te geven. Deze Apostelen hebben dit doorgegeven aan de bisschoppen, priesters, diakens,
gedoopten en alle mensen. Nu is onze opdracht om deze boodschap verder te verspreiden
met woord en daad.
Het Concilie van Nicea heeft in het jaar 325 de 12 artikelen van ons geloof samengebracht in
onze geloofsbelijdenis. Hierbij de geloofsbelijdenis om op zoek te gaan:
De 12 artikelen van het kerkgeloof (Bron: Catechismus/Catechismus van de Katholieke kerk
of KKK)
1. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
(Wie of wat is God, waar komt Hij vandaan? Een stukje scheppingsleer. Een God in
drie personen. Big Bang versus Intelligent Design.)
2. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.
(Wie was Jezus, hoezo Zoon, waarom Heer. Wat is de Blijde Boodschap?
Vooraankondiging in de Bijbel.)
3. Die ontvangen is van de H. Geest, geboren uit de Maagd Maria.
(Een stukje Mariologie. Boodschap van de Engel. Geboorte. Maria als moeder van de
Kerk.)
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
(De Goede Week met haar rituelen, Eucharistie, Communie.)
5. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
(Pasen, verrijzenis, paaslicht, paaskaars, Eschatologisch inzicht.)
6. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader.
(Hemelvaart, Christus Koning, Het Rijk Gods.)
7. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
(Wederkomst van Christus, Het laatste oordeel.)
8. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk.
(Pinksteren, de werking van de Geest. De organisatie van de kerk. De ambten. De
sacramenten. Viering van de geloofsgeheimen.)
9. De gemeenschap van de heiligen.
(De lijdende, de strijdende en de zegevierende kerk. Hoe zijn zij verbonden. Wat
kunnen de heiligen voor ons doen?)
10. De vergeving van de zonde.
(God is liefde. Boete en verzoening. Genadeleer.)
11. De verrijzenis van het lichaam.
(Opstandingsleer in samenhang met besef over Pasen.)
12. En het eeuwig leven.
(De beloften van Christus vanuit Bijbels perspectief.)
Geloofsoverdracht vanuit de rooms-katholieke traditie
Het fundament van het Rooms-Katholieke geloof is de Bijbel en de traditie. De traditie wordt
gevormd door een hele reeks van studies en besluiten waarmee wij Gods weg met de mens
en de boodschap van Jezus proberen te duiden in de huidige tijd. De belangrijkste recente
besluiten zijn terug te vinden in de “Catechismus van de Katholieke kerk” en de “Constituties
en decreten van het 2e Vaticaans Oecumenisch Concilie (1962-1965)”.
Daarnaast maken wij veelvuldig gebruik van de Encyclieken en Apostolische Exhortaties
(Advies) die ons aangereikt worden en stellen wij ons onder de bescherming van de Heilige
Geest.
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Daarnaast hebben we de Heilige Schrift: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
De Sacramenten: Doopsel, Heilige Communie, Vormsel, Sacrament van de verzoening,
Ziekenzalving, Wijding en Huwelijk.
Verspreiding van het geloof: Handelingen van de Apostelen en missionarissen.
Catechismus: De geloofsbelijdenis, de viering van het Christusmysterie, Het leven in Christus,
Het Christelijke gebed en opdrachten en verantwoordelijkheden binnen de kerk.

Concretisering binnen de H. Franciscusparochie
MISSIE
Wij willen met de bovengenoemde kernwaarden van ons Katholieke geloof, te midden van
allen, een gemeenschap zijn van gelovige mensen, kinderen, jongeren en ouderen, die zich
verbonden voelen door hun – soms zoekend – geloof in de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Zo kunnen wij kerk zijn, in samenwerking en in dialoog met elkaar, met ons bisdom, in
verbondenheid met de wereldkerk en met andere kerken en religies.
“Wij zijn samen onderweg” is de eerste regel van een bekend lied. Deze regel refereert aan
het Tweede Vaticaans Concilie, waar wordt gezegd dat de gelovige mensheid “Gods volk
onderweg” is. Wij, met al onze verscheidenheid aan gaven en talenten, zijn samen het volk
van God onderweg.
Onderweg naar het Koninkrijk van God is een hooggestemd ideaal van geloof, gerechtigheid
en vrede. Omwille van dat ideaal en om God te eren willen wij samenkomen in de
Eucharistie voor het vieren van de sacramenten, om biddend en zingend op dat komende
Rijk vooruit te lopen. Geïnspireerd door de Eucharistie kunnen we ook mensen zijn die
bereid zijn dienstbaar te zijn aan de samenleving, in het bijzonder aan de zwakkeren onder
ons. Zo kunnen we laten merken dat we er zijn en dat we ons kunnen profileren in de
samenleving. En zo hopen wij Christus te ervaren in ons midden.
VISIE
Onze belangrijkste inspiratie- en voedingsbron is het leven van Jezus van Nazareth. Zijn verbondenheid met de Vader en zijn kijk op de wereld willen we dichter bij onszelf brengen. In
onze parochie kunnen wij op eigentijdse wijze ons geloof beleven (tweede Vaticaans Concilie
SC 37-40). Zijn volgelingen zijn een kerk in de Geest van Jezus. We kunnen een verbinding
leggen tussen de Schrift en de Katholieke traditie aan de ene kant, en de verhalen over en
van wat mensen nu bezighoudt en wat er in de huidige samenleving gebeurt aan de andere
kant. Naar deze ervaringen kunnen we luisteren en ons erdoor laten inspireren. Wij kunnen
mensen van nu laten zien dat de christelijke waarden, gebeden, symbolen en rituelen hen
iets waardevols bieden.
Aan deze visie kunnen we in onze parochie de volgende invulling geven:
a. Een vierende parochie, waarin mensen samen onderweg zijn en hun leven vieren in
relatie tot God met name door de viering van de heilige Eucharistie.
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b. Een lerende en onderwijzende parochie, waarin Schrift en traditie worden
doorverteld, zodat de levenservaringen van jong en oud weerklinken. Catechese,
Woord- & gebedsdiensten, lezingen, volwassenen cursussen.
c. Een zorgende parochie, waarin de mensen elkaar ontmoeten, elkaar steunen en zorg
dragen voor elkaar. Diaconaal bezig zijn voor- en met onze medemensen.
d. Een gastvrije parochie, die mensen verwelkomt en bereid is van hen te leren.
e. Een vitale parochie, die trots is op haar wortels en waar parochianen graag hun
schouders onder zetten, omdat ze zich verantwoordelijk weten. Pastorale krachten
bundelen, gezamenlijke inspirerende zondagvieringen houden op een beperkt aantal
geconcentreerde locaties.
Tegen deze achtergrond willen we ons pastoraal beleid ontwikkelen.

2. ALGEMENE INFORMATIE
Na de nota ‘Nieuwe tijden, nieuwe wegen’ van 2004 verscheen er in november 2016 van de
hand van de bisschop de gespreksnotitie ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’.
Enkele cijfers uit het Bisdom:
Huidige pastorale bezetting in ons bisdom: 62 fte’s
Verwachte pastorale bezetting voor 2025: 40 fte’s
Aantal gedoopten in ons bisdom: 400.000
Kerkbezoek circa 3-5 %
Vooral oudere actieve gelovigen en een kleine groep jonge gezinnen die hun
Katholieke identiteit willen bewaren, vernieuwen en doorgeven.
Vitaliteitscriteria:
In de gespreksnotitie noemt de bisschop de volgende vitaliteitscriteria
1. Aantal kerkgangers
2. Leeftijd kerkgangers
3. Aantal dopelingen
4. Aantal uitvaarten
5. Contacten met gezinnen
6. Betrokkenheid bij de buurt
7. De financiële positie van de parochie
- Gebouwenplan
- Verlies- en winstplan

Pastoraal zien wij de volgende mogelijkheden in onze parochie:
3. PASTORALE BEZETTING
De pastorale bezetting vanaf april 2018 is 1,9 fte’s. (Priester 100%, assistent priester 50% en
diaken 40%). De doelstelling is om het pastoraal team uit 3 fte’s te laten bestaan. Het
pastoraal team heeft de beschikking over een management assistent. Daarnaast werken veel
vrijwilligers mee in diverse onderdelen van het pastoraat.
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4. LITURGIE: SACRAMENTEN EN VIERINGEN
4.1 Pastoraat
Het pastoraat is op te delen in de sacramentenvoorbereiding en -bediening,
gemeenschapsopbouw en dienst aan de wereld.
Sacramentenvoorbereiding vraagt om specifieke theologische kennis.
Sacramentenbediening vraagt daarnaast om een zending van de bisschop.
Gemeenschapsopbouw en dienst aan de wereld vanuit een gelovige overtuiging vraagt om
mensen met verschillende talenten.
Om enerzijds de mensen nabij te kunnen zijn en anderzijds een gemeenschap te kunnen
vormen, dienen sommige “activiteiten” plaatselijk en andere gemeenschappelijk te worden
aangepakt.
4.2 Sacramenten / liturgie
4.2.1 Doopsel
Hoewel het doopsel onderdeel is van het opgenomen worden in de grote wereldkerk is met
name de kinderdoop vooral een gezins-/familieaangelegenheid, waarin de ouders hun kind
aan God opdragen en beloven hun kinderen een christelijke opvoeding te geven. Daarom
willen wij individuele voorbereiding (of in kleine groepjes) en doop in aanwezigheid van de
hele parochie.
4.2.2 Eerste Heilige Communie
De voorbereiding op de eerste Heilige Communie vindt plaats als de kinderen op de
basisschool zitten. Zij bereiden zich voor op de deelname aan de Eucharistie tijdens
voorbereidingsdagen, het vormende werk betekent ook aanwezig zijn bij de
Eucharistievieringen. Daarom willen wij voorbereiding en viering organiseren op de twee
locaties waar de zondagse Eucharistie gevierd gaat worden.
4.2.3 Vormsel
De tieners die zich hierop voorbereiden zitten veelal op regionale middelbare scholen. Het
accent van het Vormsel is volwassen worden in het geloof. Uitdragen waar je voor staat in
de voetsporen van Jezus. Dit vraagt om een eigentijdse voorbereiding gericht op de drie
aspecten: vieren, leren en dienen. Daarom willen wij één regiogroep vormen ter
voorbereiding en vervolgens één vormselviering houden waarbij dit sacrament de volle
aandacht krijgt. Ook hier geldt dat aanwezigheid bij de Eucharistievieringen een wezenlijk
deel van de voorbereiding is.
4.2.4 Het sacrament van de Verzoening
Voor of na de viering van de Eucharistie of op verzoek en afspraak. Viering van de verzoening
rondom Goede Week en Kerstmis.
4.2.5 Eucharistie en andere vieringen
Hoewel de Eucharistie opgedragen kan worden in alle stilte en met slechts enkele
aanwezigen is het natuurlijk wenselijk om dit uitbundig, ceremonieel en in warme
verbondenheid met elkaar te vieren. Bij voorkeur ondersteund door een diaken, een koor,
misdienaars, acolieten, lectoren en ook kinderopvang, kindernevendiensten en
kinderwoorddienst. De laatste twee diensten duren van de opening van de viering tot aan de
collecte teneinde de kinderen ook deel te laten zijn van de Eucharistieviering.
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Daarom willen wij de zondagse Eucharistieviering ,conform de rituelen van het 2e Vaticaanse
Concilie en de missaal van 1978, in twee kerken vieren:
- Engelmunduskerk te Driehuis.
- Adelbertuskerk te Haarlem-Noord.
- Eenmaal per maand wordt in bovenstaande kerken een Woord &
Gebedsdienst gehouden.
- In IJmuiden, Santpoort en Schoten wordt eenmaal per maand een viering in
de kapel gehouden. Daarnaast kunnen er diverse soorten vieringen en
Gebedsdiensten gehouden worden in de parochiecentra als dat wenselijk is
voor minder mobiele parochianen.
Vieringen op Kerstavond:
- Op kerstavond kunnen er vieringen op alle plaatsen gehouden.
worden.
Vieringen op doordeweekse dagen in kerken of in kapellen:
- Op doordeweekse dagen ten minste 1 viering per locatie.
4.2.6 Kinderkerk
Het hart van onze parochie is de Eucharistie. Dit moet wel beleefd worden als een
gemeenschappelijke geloofsbeleving , in nauwe verbinding met de Eucharistieviering. Om
dat te realiseren is het noodzakelijk dat er naast de vieringen gewerkt wordt aan een groot
scala van gemeenschapsvormende activiteiten voor kinderen en jongeren. Zoals:
kinderopvang, kindernevendienst, kinderwoorddienst en overige gezamenlijke activiteiten.
4.3 Overige vieringen
4.3.1 Vorming van lectoren en lekenvoorgangers
De voortschrijdende vergrijzing binnen de lectorengroep en de groep lekenvoorgangers
baart ons zorgen. We willen een duidelijke participatie van de lekenvoorgangers ook in de
Eucharistieviering. Wij pleiten voor het continu uitzien naar mogelijke (jonge) kandidaten
voor zowel de lekenvoorgangersgroep als voor de lectorengroep. Gestreefd moet worden
naar het aanbieden van adequate opleiding en vorming hiervoor, eventueel in
samenwerking met het Bisdom. (Deelname aan cursussen).
Daarnaast dienen er regelmatig bijeenkomsten te worden gehouden met een specifieke
groep lekenvoorgangers die uitvaarten verzorgen.
I.v.m. de te bieden ondersteuning bij zowel de begeleiding, de uitvaarten en de nazorg,
wordt van hen in het bijzonder veel gevraagd op het gebied van geestelijke steun,
verkondiging enz.
4.3.2 Oecumene
De pastores kunnen in de nabije- en verdere toekomst de handhaving van de lopende
afspraken rondom de Oecumene als een goede basis voor het vieringenbeleid gebruiken.
De afspraken rondom de Vredesweek en de Week van de Eenheid (Gebedsweek) werken nu
uitstekend. Verdere afspraken rondom Oecumenische vieringen zullen moeten voldoen aan
de criteria die hiervoor door het Bisdom zijn afgegeven.
4.3.3 Woord- en Gebedsdiensten
Deze Woord- & Gebedsdiensten bieden zowel qua vorm als qua inhoud organisatorisch veel
vrijheid. Het doel van deze andere vieringsvormen is geloofsopbouw teneinde parochianen
6

met voldoende geloofskennis en inspiratie te laten deelnemen aan het geloofsleven en de
Eucharistievieringen. Tevens kunnen onder deze noemer een aantal reeds bestaande en ook
wenselijke vormen van vieren ondergebracht worden zoals:
- Taizévieringen
- Vespervieringen
- Themavieringen
- Meditatieve vieringen
- Lotgenotenvieringen
- Jaarlijkse vieringen met nieuw gedoopten
- Praise- and Worshipvieringen
- Adventstilte
- Vastenstilte
- Ziekenzalving
- Bijbelvieringen (Zie Bijbeljaar)
4.3.4 Kinderen, jongeren 12+ en jonge gezinnen
Veel kinderen ‘moeten’ met hun ouders mee naar de kerk. Als gezonde jongere wil je je
daartegen afzetten. Je wilt wel, maar iets anders dan waar je ouders je toe dwingen. Daarom
stellen wij voor om in overleg met jongeren een locatie en een tijdstip te bepalen waar zij op
hun eigen wijze invulling kunnen geven aan hun spirituele wensen en ontwikkelingen. Deze
activiteiten vragen enerzijds om pastorale deskundige inzet, maar daarnaast vooral om
educatieve en ouderlijke inzet.
4.3.5 Koren
Wij streven ernaar één kinderkoor, één jongerenkoor/-band en tenminste drie volwassenen
koren parochiebreed in het leven te roepen.
4.3.6 Huwelijk
Volgens de wensen van het bruidspaar, in de parochie volgens de richtlijnen van de kerk.
4.3.7 Ziekenzalving
De ziekenzalving is een tijdlang bediend als het ‘sacrament der stervenden’ en werd daarom
dikwijls op het allerlaatste moment toegediend. Momenteel wordt het sacrament ook
toegediend als kracht voor onderweg in moeilijke tijden. Omdat dit sacrament verbonden is
aan de vergeving van de zonden kan het uitsluitend door priesters toegediend worden. Het
wordt steeds moeilijker om priesters te vinden die direct beschikbaar zijn voor de
toediening, terwijl het ook nog veel mooier is dit sacrament in alle rust voor te bereiden.
Daarom stellen wij voor om jaarlijks afwisselend een bezinning ter voorbereiding en
toediening van het sacrament te organiseren.

5. CATECHESE
Catechese betekent letterlijk ‘onderricht’ en is voedsel voor de dialoog. Catechese is bedoeld
om iedereen met voedzame woorden en smakelijke kost aan de praat te krijgen. We willen
immers de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan elkaar doorgeven en erdoor geraakt
worden. Daarnaast houden we vast aan de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.
Hierbij worden mensen in alle levensfasen betrokken; van geboorte tot sterven. De voorbereidingen naar deze sacramenten maken vanzelfsprekend een groot deel van het
catecheseprofiel uit, maar catechese omvat veel meer.
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Geloof is een permanente ontwikkeling en de belangrijkste taak voor de catecheet is om
deze ontwikkeling te begeleiden en aan te wakkeren. Het is van groot belang om te weten
dat je geloof een proces is, dat je Bijbelkennis hebt en dat je in het kerkelijk leven thuis bent,
dat maakt dat je het aan anderen kunt doorvertellen.
LEREN en GETUIGEN: daar komt het op neer. Deze twee werkvelden staan in het centrum
van het profiel: catechese. Er wordt dus kennis gevraagd en ook vaardigheden, want de
christen gelooft met zijn hoofd, zijn hart, zijn handen, met zijn hele wezen! De christen
getuigt van zijn geloof in Jezus Christus, de hoop die Hij ons schenkt en die in ons wil leven.
Wij laten ons inspireren door het missionaire van de Heilige Franciscus. Wij zijn niet de
eersten die het geloof verkondigen. We lopen in de voetsporen van de Heilige Franciscus.
Aan elkaar doorgeven en elkaar raken kan alleen in een groep mensen. We moeten samen
leren en getuigen.
Binnen de H. Franciscusparochie zijn er werkgroepen die zich bezighouden met de voorbereidingen op de sacramenten. De werkgroepen die nog niet gevormd zijn moeten we zo snel
mogelijk vormen. Door een goede voorbereiding rondom de zeven sacramenten maken we
de gelovigen bewust van de goddelijke werking van deze sacramenten en daarbij komen ze
ook bewuster dicht bij God.
De volgende werkgroepen verdienen op korte termijn onze volle aandacht:
5.1. Eerste Heilige Communie voorbereiding
Er zijn twee werkgroepen die ieder op hun eigen manier de voorbereiding van de eerste
communicanten doen aan de hand van het Samuelproject ‘Gods grootste geschenk’.
Ten eerste is de benadering van potentiële kandidaatjes in onze parochie verschillend. De
manier in Haarlem-Noord, via het schoolplein en door persoonlijk kinderen aan te spreken,
heeft tot een zeer goed resultaat geleid.
In Velsen is de aanpak anders, maar deze heeft ook goede vruchten afgeworpen. De beide
werkgroepen hebben een groot vertrouwen in de eigen medewerkers en in de gezamenlijke
voorbereiding. Wij willen daarom beide groepen ondersteunen en verder stimuleren. Zij
kunnen gebruik maken van de expertise die op diverse niveaus aanwezig is in de parochie en
ze moeten zich gesteund voelen door het pastoraal team. In de voorbereidingen en
samenwerking bij de Eerste Heilige Communie zal van het pastoraal team, in nauw overleg
met de werkgroepen, een stimulerende werking uit moeten gaan.
Kijkend naar de identiteit van de betrokken groepen biedt het gekozen project voldoende
ruimte om een interpretatie per werkgroep mogelijk te maken. Het project is eigentijds
genoeg om er nog een aantal jaren mee voort te kunnen. Met grote prudentie kan in de
verre toekomst gekeken worden naar een samenvoeging van beide groepen en een
gezamenlijke voorbereiding en EHC-viering. Dat zal pas kunnen gebeuren nadat de
herinrichting van de parochie, ook wat betreft het gebruik en de eventuele sluiting van
kerken, zijn beslag heeft gekregen.
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5.2. Vormselvoorbereiding
De nieuwe werkgroep Vormselvoorbereiding is al gestart. Er is voldoende professionaliteit
aanwezig om met vertrouwen naar de komende jaren te kijken. Voorgesteld wordt om het
ingezette beleid, met inachtneming van de mogelijkheden en capaciteit van de diverse leden
van de werkgroep, voort te zetten. Wel zal er meer en intensiever contact in de
voorbereiding nodig zijn met meerdere jonge parochianen.
5.3.Kindercatechese op scholen
Een voortdurende bron van zorg blijft het gebrekkige tot niet bestaande catecheseonderricht op de RK-scholen in onze regio. De Katholieke identiteit die uit de naamgeving
verwacht mag worden is tegenwoordig geen speerpunt meer in het schoolbeleid.
Schoolbesturen, managers en leerkrachten zijn in veel gevallen niet eens christelijk en
hebben geen enkele affiniteit met de RK-identiteit van hun school. Juist de catechese valt
vaak ten offer aan andere zaken waar men ook aandacht aan moet/wil schenken.
Het pastoraal team wil graag inzetten op catechese op scholen. Richtlijn hierbij is om
minstens één of twee vrijwilligers met voldoende inhoudelijke capaciteit in te zetten om
catechese te geven op deze scholen. Daarmee zetten we in op de jongste jeugd, die is
uiteindelijk de toekomst van onze kerk.
5.4.Jeugdcatechese
Kinderen zouden op een natuurlijke manier meegenomen kunnen worden in
geloofsvorming. Voor vormelingen kunnen nieuwe activiteiten gestart worden. Bijvoorbeeld:
Een doorgaand programma in scholen. Deze activiteiten vragen enerzijds om pastorale
deskundige inzet en daarnaast vooral om educatieve en ouderlijke inzet.
5.5.Volwassen catechese en lezingen
Het leven is een voortdurend leerproces. Er is via de moderne media een enorm aanbod
voor individueel- en groepsonderwijs, maar toch is het goed om als gemeenschap bij elkaar
te komen om je te verdiepen in onze eigen kerkelijke leer. Daarom moeten wij in de
komende jaren diverse geloofscursussen voor volwassenen organiseren.
Hier hoort o.a. doopouderscatechese en huwelijksvoorbereiding enz. bij.
5.6.Catechetische bedevaarten
Geloven is veel meer dan rationele kennis. Daarom is het goed om je regelmatig te bezinnen.
Een goede mogelijkheid daartoe zijn bedevaarten en pelgrimages. Daarom gaan wij door
met het (mede)organiseren van dagbedevaarten naar o.a. Den Briel, Kevelaar en Heiloo, in
samenwerking met het Bisdom en de Kerkprovincie Nederland.
5.7.Catechese tijdens de uitvaartvoorbereiding
5.8.
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Nieuw Project Catechese:

Ontwikkelen van een nieuw catecheseproject geschikt voor diverse leeftijdscategorieën van
5 tot 17 jaar.
6. PASTORALE GEMEENSCHAPSOPBOUW
Het doel van gemeenschapsopbouw is de groei van de geloofsgemeenschap, zowel innerlijk
en geestelijk als ook numeriek. Gemeenschapsopbouw heeft een Bijbelse achtergrond; men
noemt soms de brief van Paulus aan de christenen van Efese (4,12) wel de Magna Carta van
de gemeenschapsopbouw. Paulus spreekt hier van de opbouw van de gemeente als het
lichaam van Christus met zijn vele leden. De eenheid van deze gemeente ligt in Jezus
Christus zelf, die niet alleen de enige hoeksteen, maar ook het hoofd van de gemeente is. In
1 Cor. 12 spreekt Paulus zelfs van “een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam
van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden.
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” Een goede
opbouw van onze geloofsgemeenschap is onontbeerlijk. Doel van deze opbouw is het
vormen en stimuleren van een geloofsgemeenschap, die allereerst gedragen wordt door
God. En die van daaruit, gesteund door het pastoraal team, wordt gedragen door de
gelovigen in pastoraal, bestuurlijk en financieel opzicht. Een goede onderlinge communicatie
en een goede zorg voor de leden en vrijwilligers van de geloofsgemeenschap is daarbij van
essentieel belang.
Als kerk zijn we geen buurthuis, maar willen we vanuit onze overtuiging werken aan een
gemeenschap waar mensen zich thuis voelen en desgevraagd iets mee krijgen van onze
overtuiging. Als lokale kerken dienen wij open huizen te zijn met heel lage drempels, willen
we goede informatie verstrekken, moeten we bereikbaar zijn, maar willen bovenal duidelijk
zijn over onze identiteit.
Er worden al veel activiteiten georganiseerd met een groot scala aan vrijwilligers en die vragen veel inspanning van het kleine pastoraal team. Wel wordt hun zichtbaarheid als erg
belangrijk ervaren.
6.1. Welkom nieuwe parochianen.
Nieuwe parochianen dienen goed geïnformeerd te worden via nieuwsbrief, folder,
parochieblad, welkomsbrief en de website. Maar daarnaast is persoonlijk contact erg
belangrijk. Daarom stellen wij voor jaarlijks om welkomstbijeenkomsten te houden voor
nieuwe parochianen geïnitieerd door het pastoraal team en het parochiebestuur.
6.2.Contact met parochianen en publiciteit
Franciscus Actueel, Franciscus Magazine, parochiewebsite, sociale media, apps ontwikkelen,
actief meedoen aan algemene publiciteit. Deskundigheid is noodzakelijk en als pastoraal
team willen wij graag al deze activiteiten ondersteunen en stimuleren.
6.3.Nieuwe activiteiten
We willen investeren in nieuwe activiteiten zoals concerten, uitvoeringen van The Passion,
de regionale openluchtviering, mobiliseren van de jongeren, contacten met scholen, theater,
boodschap van Christus via theatervoorstellingen, bezoek aan musea en voorstellingen met
10

religieuze tint: bijv. Het Catharijneconvent, de Bijbels museum en de Heiliglandstichting. Wij
organiseren regelmatig eigen activiteiten op religieuze grondslag.

7. DIACONIE, DIENST AAN DE MENSEN
Een kerk is er niet alleen om zichzelf in stand te houden, maar heeft ook een dienende taak
aan de wereld. Deze taak is opgedeeld in het taakveld Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
en de caritas aan de noden in de wereld dicht om ons heen door het werk van de Parochiële
Caritas Instelling (P.C.I.). De MOV-groep houdt zich bezig met de acties die door het Bisdom
worden aangedragen zoals: de vastenactie, adventsactie, week Nederlandse missionarissen,
wereldmissieweek, vredesweek en de lokale acties meestal gericht op de derde wereld.
7.1 Huisbezoek
Een persoonlijk bezoek van een vertegenwoordiger van de kerk wordt soms erg
gewaardeerd. Dit kan een wijkcontactpersoon zijn, een lotgenoot of een pastor. Daarom
stellen wij voor dat er een regulier contact wordt opgezet en/of onderhouden tussen de
contactpersonen en de verantwoordelijke pastor.
7.2. Uitvaarten en nazorg
Stervensbegeleiding en uitvaarten zijn heel emotionele momenten rond de zingeving van het
leven. Mensen zijn op die momenten zeer gevoelig voor alles wat er gezegd wordt en mooie
rituelen zijn dan heel waardevol. Als RK-kerk hebben wij een groot arsenaal aan teksten en
rituelen die steun kunnen bieden. Een kerkelijke uitvaart kan veel troost bieden als die met
passie wordt gehouden.
Dit vraagt een goede voorbereiding en begeleiding van alle vrijwilligers, lekenvoorgangers
en leden van het pastoraal team die zich hiervoor inzetten. Het is daarom gewenst dat er
wordt parochiebreed gewerkt wordt aan scholing, uitwisseling en nazorg. Hierin vervult het
parochiesecretariaat een grote rol.

8. PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP
Wij streven naar pastoraal ondernemerschap in de parochie. Pastoraal ondernemerschap
betreft experimenten en verkenningen met het oog op gemeenschapsvorming, groei en vernieuwing van de parochie en hun maatschappelijke relevantie. Het zou mooi zijn als deze
verkenningen of experimenten uitlopen op een vaste activiteit van de parochie. In deze lijn
van pastoraal ondernemerschap kunnen pastorale professionals en plaatselijke
geloofsgemeenschappen actief zijn. Wij kunnen het initiatief “Bijbeljaar 2019“ als een voorbeeld van pastoraal ondernemerschap noemen. Deze activiteiten zullen voornamelijk
plaatsvinden in het parochiecentrum te Santpoort-Noord.
9. Afsluiting
Op deze wijze zullen we samen proberen onze parochie op te bouwen zoals de apostel
Paulus aan de christenen van Corinthe schreef:
“ Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde”. (1
Kor 13)
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