
PAROCHIE IN DE STEIGERS 
Het nieuwe pastoraal beleidsplan voor 2015 - 2018 
 

“Ik ben de wijnstok, gij de ranken. 

Wie in Mij blijft, 

zoals ik in hem, 

die draagt veel vrucht, 

want los van Mij kunt gij niets.” 

 

Na een intensieve gewenningsperiode van zowel pastoraal team als van de geloofsgemeenschappen 

aan de nieuwe situatie van fusie en samenwerking, hebben we onder begeleiding van Harry Bisseling 

vanuit het bisdom een pastoraal beleidsplan voor de periode 2015-2018 opgesteld. De komende tijd 

hopen wij deze aan u te presenteren.  Het concept beleidsplan is voorgelegd aan de besturen van de 

drie parochies: De Heilige Geest, De Goede Herder en de HH. Jacobus en Johannes. Uit de 

kanttekeningen die zij hebben gemaakt, blijkt ook hun betrokkenheid bij de afzonderlijke parochies en 

hun toekomst.  

 

Nieuw pastoraal team 
Onmiddellijk na de komst van pastoor Oortman en de start van een nieuw pastoraal team voor de 

gezamenlijke parochies werd duidelijk, dat we te maken hebben met drie geheel van elkaar 

verschillende parochies. De Goede Herder als een stadsparochie, waar veel veranderingen 

plaatsvinden en vele culturen een plaats vinden; een plattelandsparochie als De Heilige Geest, waar 

onderlinge betrokkenheid sterk aanwezig is en dorpsgemeenschappen een sterke identiteit hebben. En 

de HH. Jacobus en Johannes waar elementen te vinden zijn die te maken hebben met een stedelijke en 

een landelijke cultuur. Als team was ons ook meteen duidelijk dat de verschillende parochies op een 

verschillende manier in het proces staan van onderlinge samenwerking zoals die beoogd is met de 

fusiegolf die in 2010 heeft plaatsgevonden.  

 

Daarnaast hebben wij te maken met de algemene ontwikkelingen, die u allen bekend zijn: afnemende 

kerkbetrokkenheid, afnemend kerkbezoek, de vergrijzing van het vrijwilligerskader en een afnemend 

aantal pastorale krachten. Maar ook met maatschappelijke tendensen: groter individualisme, 

toenemende mobiliteit, toenemende mogelijkheden op de sociale media en tal van andere zaken. 

 

Als pastoraal team, verantwoordelijk voor de drie parochies, zien wij ons gesteld voor de taak om voor 

alle drie een stip aan de horizon te plaats: een doel waarna wij streven. Omdat de verschillen zo groot 

zijn, is dat niet gemakkelijk. 

 

Vitale parochies 
Wat is er nodig om in onze parochies in de toekomst vitale geloofsgemeenschappen te hebben, 

rekening houdend met het beleid van het Aartsbisdom Utrecht, de eigenheid van iedere parochie en 

ons gezonde verstand?  Dat is de vraag die wij ons hebben gesteld. Een uitgebreid antwoord op die 

vraag is verwoord in het pastoraal beleidsplan. Daarbij hebben ons laten leiden door het verhaal dat 

Jezus aan Zijn leerlingen vertelt over de wijnstok en de ranken (Johannes 15, 1-17). De wijnstok die 

de basis is en waaruit ranken groeien, die vrucht gaan dragen, druiventrossen. De wijnstok heeft pas 

vruchten als de ranken gevoed zijn, de druiven kunnen niet eerder een smakelijke vrucht zijn, als ze 

niet eerst gevoed zijn door de wijnstok. 

 

In de toekomst zal door het verminderende aantal kerkgangers, het verminderende aantal vrijwilligers, 

het gebrek aan pastorale krachten en zo zijn er nog wel een aantal redenen te noemen, in de parochies 

meer geconcentreerd gaan worden op een centraal punt: het Eucharistisch Centrum. Je zou kunnen 

zeggen dat dat de wijnstok is. Deze is verbonden met de locale geloofsgemeenschappen, daar komen 



de vruchten, gevoed door de wijnstok. De één kan niet zonder de ander en blijven met elkaar 

verbonden.  

 

Eucharistie vieren  
De wijnranken zullen moeten worden gevoed. Die voeding blijft bestaan in de kerntaken die het 

pastoraal team heeft: het vieren van de sacramenten, soms centraal en soms lokaal. De 

Eucharistievieringen zullen in de toekomst steeds alleen in de eucharistische centra worden gevierd, 

zeker op zondag. De zondagse Eucharistieviering dient een inspiratiebron te zijn voor ons leven van 

alledag. Met zoveel mogelijk mensen samenkomen, om samen te vieren, samen gevoed worden en 

samen geïnspireerd worden. Daarbij is het belangrijk dat de eucharistische centra gastvrij zijn en een 

thuis worden voor de hele parochie. Dat zal tijd vragen, maar ook inzet van velen.  

 

Stimuleren plaatselijke geloofsgemeenschappen 
De plaatselijke geloofsgemeenschappen willen we afhankelijk, van de eigen levensvatbaarheid, 

stimuleren en begeleiden om zoveel mogelijk in hun eigen kracht te gaan staan. Met een noodzakelijk 

beperkte pastorale aanwezigheid en mede gevoed vanuit het Eucharistisch Centrum als de wijnstok 

willen we hen begeleiden om met name diaconaal en missionair aanwezig te zijn binnen de 

plaatselijke leefgemeenschappen. Diaconaal valt daarbij te denken aan de onderlinge zorg en de zorg 

rond uitvaarten. Missionair aan de verbondenheid met de leefgemeenschap, zoals scholen, 

verenigingen, en plaats-eigen activiteiten.. 

 

Kennis boodschap van Christus  
Het pastoraal team heeft het voornemen om meer te doen aan catechese. Wij willen proberen om 

mensen, van alle leeftijden en op de diverse momenten van hun leven, meer kennis te geven van de 

Boodschap van Christus, waardoor zij zich ook meer verbonden voelen met Hem. Onbekend maakt 

immers onbemind. Wij willen groepen mensen begeleiden op hun ontdekkingstocht naar en 

verdieping in hun geloof in Christus, te beginnen bij de kinderen en jongeren. 

 

Nieuwe dingen doen  
Daarnaast zal gekeken worden hoe wij ‘pastoraal ondernemerschap’ kunnen ontwikkelen. Het begrip 

is niet door het pastoraal team bedacht, maar wordt in het Aartsbisdom Utrecht gebruikt om duidelijk 

te maken dat we nieuwe dingen moeten proberen waardoor de Boodschap van Christus, het geloof in 

Hem, de Kerk als gemeenschap van mensen, bekender worden onder mensen die er ver vanaf staan. 

Dat kan op allerlei manieren gebeuren, door het ontwikkelen van een diaconaal/catechetisch centrum, 

maar ook activiteiten die spontaan ontstaan door bijvoorbeeld met een kraam op de markt te gaan 

staan. Open staan om mensen uit te nodigen en kennis te laten maken met rijke schat die ons geloof te 

bieden heeft. 

 

De hiervoor genoemde elementen zijn gedeelten van het pastoraal beleidsplan dat omvangrijker is. 

Het gehele pastorale beleidsplan zal in iedere parochie afzonderlijk worden gepresenteerd. Hieronder 

staat vermeld wanneer dat in uw parochie zal plaatsvinden. U bent bij deze uitgenodigd. Mocht u niet 

kunnen op de informatie avond in uw eigen parochie, dan bent u natuurlijk ook van harte 

welkom tijdens een van de informatie avonden in de andere parochies. Want hoe we het ook 

wenden en keren, uw betrokkenheid is belangrijk en geen enkel pastoraal beleidsplan kan worden 

uitgevoerd zonder de inzet van u als parochiaan. 

 

Graag ontmoeten wij u op de informatieavond. 

 

Het pastoraal team van de parochies 

De Goede Herder, 

De Heilige Geest en 

HH. Jacobus en Johannes 



 

 

INFORMATIE AVONDEN PASTORAAL BELEIDSPLAN 2015 – 2018  

 

Parochie De Goede Herder:  

dinsdag 13 januari 2015, om 20.00 uur in de Moeder Teresakerk te Hengelo 

 

Parochie De Heilige Geest:  

dinsdag 20 januari 2015, om 20.00 uur in het Parochiehuis in Delden 

 

Parochie HH. Jacobus en Johannes:  

woensdag 21 januari 2015, om 20.00 uur in de Stefans-hof te Borne 

 

 


