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Inleiding  

 

Dit beleidsplan van de Andreasparochie wil als vervolg op het plan van 2006 de 

uitgangspunten voor het pastoraal beleid voor de komende 5 jaar uiteenzetten. Dit is tot stand 

gekomen in goed overleg tussen pastoraal team en parochiebestuur.  

Bij het schrijven ervan hebben wij ons laten leiden door dat wat Jezus bedoeld heeft, ‘door 

alles wat Hij gedaan en geleerd heeft, tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de 

apostelen’ (Handelingen van de Apostelen 1, 1-2).  

 

Als gemeenschap proberen wij deze opdracht te realiseren in de wereld van nu. Wij willen 

mensen centraal stellen, tot hun recht laten komen en zijn ons ervan bewust dat dit (soms) 

betekent ‘deze wereld omgekeerd’. Heel concreet betekent dit: ‘gerechtigheid doen’(diaconie, 

§ 1). Dit willen we mensen laten ontdekken (catechese, § 2). Dit willen we vieren (liturgie, § 

3). Deze volgorde is voor ons van wezenlijk belang en verklaart ook de hoofdstukindeling van 

deze notitie.  

Het spreekt vanzelf dat deze onderdelen niet altijd precies te onderscheiden zijn, maar elkaar 

aanvullen. Al deze onderdelen komen samen in het onderdeel ‘Kerkopbouw’. Kerkopbouw 

betekent hier dat er een gemeenschap van mensen ontstaat die geraakt wordt door het verhaal 

van Jezus en die Zijn boodschap zal uitdragen. In § 4 zal aandacht worden besteed aan kerk-

opbouw.  

Dit alles kost misschien veel energie, maar het geeft meer en het voelt goed.  

 

U wordt uitgenodigd om deze notitie te lezen en daarover met ons in discussie te gaan en met 

ons mee te doen.  

Bij elke paragraaf – diaconie, catechese, liturgie en kerkopbouw – stellen wij de volgende 

vragen:  

1. Wat betekent het?  

2. Wat is het doel?  

3. Op wie richten wij ons?  

4. Hoe bereiken we dat doel?  

5. Wat waren de voornaamste aandachtspunten uit het beleidsplan 2006?  

6. Nieuwe aandachtspunten.  
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Diaconie  

 

1. Wat betekent diaconie?  

Diaconie betekent letterlijk ‘dienen’ of ‘gerechtigheid doen’ naar het voorbeeld van Jezus van 

Nazareth: ‘Ik ben gekomen om te dienen en niet om gediend te worden’ (Marcus 10,45).  

Diaconie is dienstbaar zijn vanuit het geloof in de innerlijke kracht en wijsheid van de ander, 

die op je weg komt. Diaconie betekent uitdrukkelijk dat de parochie zich als gemeenschap 

verantwoordelijk weet om de mens in de wereld tot recht te laten komen.  

 

2. Wat is het doel?  

Diaconie wil elke mens tot zijn recht laten komen. Dit vraagt om inzet voor hen die in onze 

wereld niet tot hun recht komen, veraf en dichtbij. Deze inzet gebeurt vanuit een basishouding 

van solidariteit, eerbied en verwondering over de eigen kracht van zowel de ander als jezelf. 

De ervaring is dat het zin, plezier en geluk geeft. Doel is te werken aan een diaconale 

basishouding van de hele parochiegemeenschap, aan bewustwording van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor mensen die op ons pad komen en voor de schepping.  

 

3. Op wie richten wij ons?  

A . Mensen dichtbij:  

(a) Zieke en eenzame mensen  

(b) Mensen aangemeld via de Reclassering  

(c) Mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking  

(d) (Ex) vluchtelingen  

(e) Verslaafden  

(f) Mensen in armoede  

(g) Welzijn/problemen en de wijk  

(h) (Ex) psychiatrische mensen  

B. Mensen veraf:  

(a) Mensen die getroffen worden door problemen in de Zuidelijke wereld, genoemd in de 

Millenniumdoelen.  

(b) Door in de liturgie, catechese, en een dependance van de Wereldwinkel in de  

parochie bij te dragen aan eerlijke handel in de wereld. 

(c) Een scholing- en uitwisselingsproject voor vrouwen en meisjes in Sierra Leone.   
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4. Hoe bereiken wij dat doel?  

A. Mensen dichtbij:  

(a) - Zieke en eenzame mensen proberen wij als gemeenschap nabij te zijn door 

laagdrempelige vieringen: Eerste Vrijdagviering; een tweemaandelijkse viering in woon-zorg-

complex ‘De Corisberg’; door gezamenlijk koffiedrinken na vieringen; door bij die 

gelegenheid gericht kaarten te schrijven; plaatsing van diaconale artikelen in het 

parochieblad; jaarlijkse ziekenzalving in de kerk; bezoek aan mensen in verzorgingshuis 

‘Oranjehof’.  

- Wij vermoeden dat er veel meer eenzamen in onze wijk wonen die niet bekend zijn. We 

pogen hen op het spoor te komen door verbreding van de Pastoraatgroep.  

(b) - Mensen aangemeld via de Reclassering een plek laten krijgen binnen de gemeenschap.  

(c)- Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (ook kinderen) bewust 

aandacht geven in de vieringen en bij de koffieontmoetingen na de vieringen in de kerk. 

Leerlingen van een school voor VSO lopen 1 x per week een huishoudelijke stage.  

Via ‘Radar’ kwamen we door een vriendschapsviering in contact met mensen met een 

verstandelijke beperking in een woonvorm. Er groeide verdere samenwerking; een 

alternatieve viering met toneel en gesprekken van gehandicapten met parochianen volgden.  

De contacten verlopen sinds de wisseling van geestelijk verzorger en het ophouden van het 

koor moeizaam. Het huis wordt in 2013 gesloten.  

We proberen oog en oor te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, die de 

minstbedeelden vaak het eerst en het meest treffen, en dat onrecht aan de kaak te stellen.  

(d) - (Ex) vluchtelingen geven wij aandacht wanneer zij op onze weg komen; er is contact 

opgebouwd en bemiddeld bij het verkrijgen van status en woning bij mensen uit het AZC 

‘Imstenrade’ (moeders en kinderen); en contact met vluchtelingen die buiten het AZC wonen.  

Wij werken in deze samen met de protestantse kerken in een oecumenisch maatjesproject 

‘Rapunzel’.  

(e) Wat betreft verslaafden is er nauw contact met Stichting Schoon GMS:  

- aanleiding was een aantal afscheidsvieringen waarvoor beroep werd gedaan op de parochie; 

- samen met hen ‘papiertjes prikken’ in de wijk;  

- deelname aan de kruisjestocht op Goede Vrijdag;  

- zij hebben spontaan sneeuw geruimd rond de kerk;  

- ze hebben deelgenomen aan het vrijwilligersproject: “NL doet”, (schilderen van de koffie-

kamer);  

- in het tuinproject werken zij samen met parochianen;  
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- contact met hen is onderdeel van het vormselproject.  

(f) Mensen in armoede:  

- er is goed contact met de ATD-Vierde Wereld; hun wekelijkse ontmoetingen vinden plaats 

in de koffiekamer van de parochie;  

- we werken actief mee aan voorbereiding van de armoededag telkens op 17 oktober;  

- de jaarlijkse Vastenmand in de Vastentijd is hierop gericht;  

- parochie is actief lid van de gemeentelijke werkgroep `Armoede`;  

- wanneer nodig wordt een beroep gedaan op de Vincentiusvereniging;  

- er is geregeld contact met voormalig jongerenwerker, nu zelfstandig, met projecten voor 

werkloze jongeren, tienermoeders, woonbegeleiding;  

(g) - problemen/welzijn in de wijk: zitting in de SBOH wijkraad.  

(h) -(ex) psychiatrische mensen vinden steeds vaker hun weg naar onze parochie; ze zijn 

welkom en ze zijn ook nodig. 

  

B. Mensen veraf:  

(a) Problemen in de Zuidelijke wereld, genoemd in Millenniumdoelen:  

Pastoraal werker zit in de werkgroep Millenniumdoelen en koppelt terug naar de parochie; 

stimuleert tot deelname aan activiteiten van de werkgroep, zoals ´Heerlen in de wereld en de 

wereld in Heerlen´; Maatschappelijke stage op Middelbare school en Praktijkschool, in 

Heerlen.  

(b) Eerlijke handel:  

- De parochie heeft de keuze gemaakt voor ‘Solidaridad’ omdat deze organisatie directe 

contacten legt met boeren in de Zuidelijke wereld; werkgroep ‘Solidaridad’ besteedt in de 

Advent aandacht aan deze problematiek.  

- De Wereldwinkel in de parochie kreeg een nieuwe impuls en wordt gerund door twee 

gastvrouwen.  

(c) Scholings -en uitwisselingsproject in Sierra Leone:  

- Wat aanvankelijk begon als een scholingsproject voor meisjes, heeft zich gaandeweg 

verbreed tot een ontwikkelingsproject voor vrouwen. In de parochie is daarvoor (om een 

duidelijke scheiding met parochiële financiën te bewaren) de Stichting ‘Taiama-Andreas’ 

opgericht, bestaande uit zeven personen. Deze heeft contact gezocht met de Landelijke 

Vastenactie; het project is als ´eigen doelen project´ geaccepteerd.  

Hiermee beogen wij twee dingen: enerzijds de financiële ondersteuning van de organisatie 

WPJP (Women Partnership for Justice and Peace), die zich inzet voor de scholing en emanci-

patie van vrouwen en meisjes; anderzijds de bewustwording in de parochiegemeenschap dat  
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Afrika wel degelijk deskundig en in staat is om eigen problemen aan te pakken en op te los-

sen.  

De stichting Taiama-Andreas werkgroep richt zich op scholen in Heerlen e.o.  

Eenmaal deden parochies in het dekenaat Heerlen-Zuid mee aan onze Vastenaktie.  

 

5. Wat waren de voornaamste aandachtspunten in beleidsplan 2006? 

A. Diaconie moet gedragen worden door heel de parochiegemeenschap; we zijn ons terdege 

bewust dat dit een proces is dat tijd vergt maar we zijn blij te constateren dat er groei is; per 

onderdeel zijn verschillende mensen betrokken geraakt bij de diaconie (bijvoorbeeld de werk-

groep voor stichting Taiama-Andreas; Wereldwinkel; werkgroep Solidaridad; pastoraats-

groep; catechesegroep; tuinmannen, poetsgroep, kaartenschrijfgroep.  

B. Wij streven ernaar de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te leggen (subsidiariteit); de 

werkgroepen nemen in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid op een bepaald on-

derdeel van de diaconie; dit werkt goed bij de hierboven genoemde groepen; wij geloven dat 

dit bij uitstek de manier is om te werken aan kerkopbouw van onderaf.  

C. Wij proberen een actieve diaconale houding te doen groeien in de liturgie (bijv. een vie-

ring over eerlijke handel in de Advent; een vastenactieviering in de Veertigdagentijd; viering 

met Radar; viering met ATD) en de catechese (bijv. door een activiteit in vormselproject met 

Schoon GMS; na-communicanten worden betrokken bij het project in Sierra Leone); er is een 

vastenmand in de veertigdagentijd.  

D. er vindt uitwisseling plaats met een parochie in Sittard, wijk Vrangendael. 

  

6. Nieuwe aandachtspunten:  

- Werken aan het bewustzijn dat onze gemeenschap groter is dan de deelnemers aan de 

liturgie; er gebeurt veel ‘door de week’ en achter de schermen.  

- Aandacht en inzet voor `SchuldHulpMaatje´ via de Raad van Kerken.  

- Kerkelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen volgen en bespreekbaar maken.  

- Aandacht voor maatschappelijke stages, bv. via werkgroep Heerlen Millenniumgemeente.  

- meer gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.  
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Catechese  

 

1. Wat betekent catechese?  

Catechese betekent letterlijk: ‘laten weerklinken’. In de kerk heeft catechese de specifieke 

betekenis gekregen van het laten weerklinken van de Blijde Boodschap, zoals Jezus die o.a. 

verwoordt in Mt. 25. Het is gericht op geloofsverdieping en geloofsverbreding van zowel 

groepen als individuen. Men kan dit laten ervaren en ontdekken door catechetische 

activiteiten voor mensen van alle leeftijden (in verhalen, rituelen, symbolen en informatie). 

De onderdelen catechese, diaconie en liturgie lopen ook vaak door elkaar heen, waardoor een 

precieze scheiding niet altijd mogelijk is.  

 

2. Wat is het doel?  

Mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) kansen geven hun geloof te verdiepen en te 

verbreden, en te ervaren, o.a. aan de hand van Bijbelverhalen, dat de kern van ons christelijk 

geloof een werkwoord is: het doen van gerechtigheid, werken aan een betere wereld voor 

iedereen, maar vooral voor de kwetsbaren. We willen proberen een brug te slaan tussen 

ervaringen van mensen en dat ideaal van Jezus voor een mooie wereld voor iedereen (het Rijk 

Gods).  

 

3. Op wie richten wij ons?  

In de catechese richten wij ons op:  

kinderen  

Dopelingen (geen baby’s), communicanten, vormelingen, scholen, kindergroepen na-

communicanten, werkgroep kindernevendienst, werkgroep gezinsvieringen.  

jongeren  

Werkgroep jongeren (dit zijn jongeren tussen 13 en 20 jaar): zij komen regelmatig bij-een in 

het kader van concrete activiteiten, zoals het beschilderen van de Paaskaars, projecten met 

Schoon GMS, Solidaridad, enz.  

volwassenen  

Doopouders, ouders (na-) communicanten, ouders van vormelingen, liturgische werkgroepen, 

de hele gemeenschap in de verkondiging.  

 

4. Hoe bereiken we dat doel?  

Voor de helderheid maken we onderscheid in sacramentencatechese en catechese rond liturgie 

en bijbel. Daarnaast zijn er catechetische activiteiten voor mensen, die minder affiniteit 
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hebben met kerk, en ook willen nadenken over en zich willen bezinnen op religie en op 

wezenlijke aspecten van het leven.  

 

Sacramentencatechese 

- Doopcatechese gebeurt in groepsverband door ouders van dopelingen gezamenlijk op twee 

avonden met elkaar in gesprek te brengen over wat doop van hun kind voor hen betekent en 

hoe ze dat in de doopliturgie vorm kunnen geven. Wij streven ernaar om ook de doop een 

groepsgebeuren te laten zijn, maar in de praktijk lukt dit niet altijd. Belangrijk is ook de vraag 

hoe je ouders/ kinderen ‘meeneemt’ in de opbouw van een kerkgemeenschap.  

- De communievoorbereiding van de kinderen gebeurt door leerkrachten (bs. de Windwijzer) 

en door vrijwilligers uit de parochie (OBS de Tovercirkel en eventuele andere scholen, zoals 

SBO De Zonnewijzer) aan de hand van een project. De ouderwerkgroepen en ouderavonden 

worden begeleid door de parochie. Tijdens de ouderavonden worden zowel organisatorische 

als inhoudelijke aspecten van communie ter sprake gebracht. In principe vinden wij dat 

communievoorbereiding hoort te gebeuren door ouders en parochie; de praktijk laat dit nog 

niet toe omdat met name de katholieke school dit als een uitingsvorm van hun katholieke 

identiteit zien en ouders dit ook van een katholieke school verwachten. Zolang dit 

verwachtingspatroon nog in alle omringende parochies en steden overeind wordt gehouden, 

zullen wij dit ook accepteren.  

- De vormselvoorbereiding gebeurt in kleine groepjes door gastouders in parochieverband. 

Kinderen worden bij voorkeur gevormd als ze in de brugklas zitten, omdat wij denken dat 

kinderen dan iets bewuster kiezen en zich minder afhankelijk opstellen van de groep. Vanaf 

schooljaar 2011-12 krijgen echter ook de kinderen van groep 8 de mogelijkheid het vormsel te 

ontvangen, omdat de voorkeur van veel ouders en kinderen aangeeft toch in groep 8 het 

vormsel te willen ontvangen. Voor alle ouders is er een algemene informatieavond; daarnaast 

kunnen ouders zich opgeven om als gastouder betrokken te zijn bij de voorbereiding van een 

groepje vormelingen. Hierbij worden ze vanuit de parochie ondersteund en begeleid.  

- Huwelijkscatechese wordt in onze parochie individueel aangeboden.  

- Catechese rond ziekenzalving: eenmaal per jaar is er gelegenheid voor ouderen, zieken of 

mensen die dat wensen het sacrament van de zieken te ontvangen. Deze viering wordt 

voorbereid met deze mensen zelf.  

 

Catechese en liturgie/bijbel  

Rond de liturgische vieringen zijn er regelmatig activiteiten voor kinderen: een 

kindernevendienst (o.a. tijdens de advent, de 40dagentijd, Allerheiligen), aandacht voor 
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kinderen tijdens de viering (bijv. het aansteken van een kaarsje bij de offergang), een 

familieviering (bijv. met Kerstmis, startzondag) of kinderviering (zoals de sterretjesviering). 

In deze vieringen zijn catechetische elementen verweven door uitleg en verwerking van de 

(evangelie)lezing van de zondag. Dit gebeurt eveneens in de vieringen voor volwassenen (met 

name in de overweging). De voorbereidingen van de gezinsviering, de nevendienst en de 

activiteiten tijdens de viering zijn ook catechetisch van aard. Daarnaast worden er speciale 

activiteiten gepland rond bijzondere gebeurtenissen of feestdagen (zoals opening en afsluiting 

schooljaar, Palmzondag). Voor de kleuters is er op kerstavond een andere opzet van vieren.  

Ook andere liturgische werkgroepen (lectoren, liturgiegroep) kennen in hun overleg 

catechetische momenten (doordenken en bespreken van lezingen, thema’s, enz.). Er zijn ook 

verschillende preekvoorbereidingsgroepen. Soms bereiden (werk)groepen ook andere vormen 

van gemeenschapsviering voor.  

 

Overige catechetische activiteiten  

- Werkgroep ‘na de communie’: dit bevat groepjes kinderen, die de communie gedaan hebben 

en één keer per maand bij elkaar komen rond een Bijbelverhaal of (Bijbels) thema. Ouders 

van deze kinderen zijn (actief) betrokken bij de opzet, voorbereiding en uitvoering van deze 

bijeenkomsten. Dit initiatief willen we voortzetten tot en met groep 8, om daarna met deze 

groep de vormselvoorbereidingen in te gaan.  

We willen elk jaar na de communie kinderen (en hun ouders) stimuleren door te gaan in een 

nacommunicantengroep, om zo de ‘catechetische leegte’ op te vullen tussen communie en 

vormsel en de betrokkenheid van ouders en kinderen bij geloof en kerk te vergroten.  

- We streven ernaar dat steeds vaker mensen andere vormen van gemeenschapsviering 

opzetten en (mee) uitvoeren.  

- Onze inbreng in de scholen (als parochie) is structureler en regelmatiger geworden, zowel 

inhoudelijk als qua overleg. Zo is er regelmatig overleg tussen de katholieke school en de 

beide parochies (1x per 6-8 weken); onze parochie verzorgt mede de vieringen voor deze 

school met Kerstmis en Pasen; de school is betrokken bij verschillende parochieactiviteiten 

(zoals Vastenactie, Palmzondag, vredesweek).  

 

5. Wat waren de voornaamste aandachtspunten uit het beleidsplan 2006?  

- Het eerste speerpunt is het spreiden van verantwoordelijkheden, het zoeken naar breder 

draagvlak voor de verschillende activiteiten, in eerste instantie voor de sacramentencate-

chese. Dit lijk goed te lukken, zeker voor wat betreft de communievoorbereiding (waar een 

drie’vrouw’schap deze kar trekt). De nacommunicanten zijn in aantal sterk teruggelopen,  
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maar het enthousiasme waarmee ze bij elkaar komen en hun activiteiten in en voor de 

parochie ontplooien, is hartverwarmend.  

- Tienerproject opzetten en onderzoeken in hoeverre hiervoor interesse te vinden is. Dit is niet 

geslaagd in deze opzet, maar in een andere vorm is het wel goed gegaan: het is opgenomen in 

het programma van de nacommunicanten en wordt daar erg gewaardeerd.  

- Het initiatief om de vormelingen na het vormsel nog verder bij elkaar te houden, is moeilijk 

gebleken. Dit blijft een aandachtspunt, niet zozeer qua opzet van het programma, maar 

vanwege het niet stabiele aantal deelnemers.  

- Betrokkenheid bij het vak godsdienst/levensbeschouwing op scholen. Dit komt terug in het 

gezamenlijk parochie – school – overleg. En bij feestdagen en bijzondere activiteiten.  

 

6. Nieuwe aandachtspunten.  

- Aandacht voor wat jongeren beweegt en bezig houdt (bijv. in de Houten Sleutel; Taizé)  

- Plek creëren voor kinderen binnen de liturgie (letterlijk én figuurlijk).  

- Vanaf oktober 2012 maandelijkse bijeenkomst: “In gesprek met de Bijbel”.  

- Onderzoeken of er behoefte is aan catechetisch aanbod, aan gesprekken rond zingeving of 

geloof, bijv. door te vragen aan ouderen of andere doelgroepen. Wellicht kunnen stagiaires of 

studenten van Zuyd Hogeschool hier onderzoek naar doen. Een andere mogelijkheid is het 

uitwisselen van ervaringen, bijv. met andere parochies.  
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Liturgie  

 

1. Wat betekent liturgie?  

De profane betekenis van het woord liturgie is: het volk geeft gestalte aan dienstbaarheid, 

m.a.w.: de gemeenschap maakt er werk van. Dienst aan mensen was een opvallend kenmerk 

in het begin van de eerste christengemeenschap. Deze viel op door een anders omgaan met:  

- Status: de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten; juist de onaanzienlijken 

tellen mee.  

- Geld en goederen: delen in plaats van zelfverrijking; in het laatste geval bezit men geld niet, 

maar wordt men er door bezeten.  

- Macht: niet heersen maar dienen.  

De liturgie gaf uitdrukking aan deze andere gemeenschap: daar stond namelijk het delen in 

Jezus’ naam centraal en waren juist de armen welkom. Eucharistie was verbonden met de 

maaltijd voor de armen, waar werd gedeeld. Paulus veroordeelde de rijken die de armen 

wegdrukten bij de eucharistie (1 Kor. 11). Zoals het in de eucharistie toegaat, zo zou het in de 

samenleving ook moeten gaan. Voor ons in de parochie betekent liturgie dus: Als 

gemeenschap, staande in de realiteit van de wereld, toch deze reeds overstijgen door die 

andere wereld (Gods koninkrijk) te beleven in het samen vieren in zijn naam.  

 

2. Wat is het doel?  

Iedere mens kan in zijn eentje bidden, maar er is ook een geheim dat mensen samen delen. 

Dat heeft te maken met hetgeen Jezus van Nazareth bewoog, met zijn gerichtheid op de komst 

van Gods Koninkrijk. Liturgie beoogt dus: samen zoeken naar passende gebaren, woorden, 

klanken en stilte om te begrijpen wat Jezus bewoog en zo zijn missie vandaag in onze wereld 

voort te kunnen zetten. Liturgie wil de heiligheid van het leven aan het licht brengen door 

samen te vieren wat mensen aan verdriet en vreugde ervaren. Dit samen vieren geeft inspiratie 

en kracht aan wat de gemeenschap op haar beurt beweegt. Het verbindt ons met de traditie en 

bezegelt onze inzet in de samenleving vandaag.  

 

3. Op wie richt liturgie zich?  

Liturgie richt zich op alle mensen; iedereen is van harte welkom in onze vieringen; niemand 

wordt uitgesloten, omdat Jezus van Nazareth niemand uitsluit. Integendeel, Hij gaat bij 

voorkeur aan tafel met mensen die dreigen uitgesloten te worden, zoals melaatsen, zieken en 

zondaars; in onze tijd denken wij dan bij voorbeeld aan vluchtelingen, daklozen, 

vereenzaamde mensen. Om uitdrukking te geven aan zijn voorkeur zou er uitdrukkelijk 
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gezocht moeten worden om juist hen, die vandaag dreigen uitgesloten te worden, te betrekken 

in onze liturgische vieringen.  

 

4. Hoe kan het doel bereikt worden?  

De Andreasparochie heeft als uitgangspunt dat de gemeenschap centraal staat en dat het 

belangrijk is om als gemeenschap te vieren, met of zonder priester.  

- Eucharistie: de Andreasparochie koestert de eucharistieviering en zal er alles aan doen om 

dit liturgisch gebeuren betekenisvol te laten zijn.  

- Woord- en communieviering: deze heeft ingang gevonden en wordt steeds meer als 

volwaardige gemeenschapsviering ervaren.  

- Gebedsviering: de parochie zal alles in het werk stellen om de volwaardigheid van deze 

vorm van gemeenschapsviering onder parochianen te bevorderen.  

- Vieringen rond sacramenten: De Andreasparochie probeert andere vormen van gemeen-

schapsviering ingang te doen vinden rondom sacramenten: ziekenzalving en doopviering.  

- Vieringen met andere geloofsgemeenschappen: De parochie wil oecumenische- en 

interreligieuze contacten koesteren, en samen vieren.  

Dit is zinvol als wij elkaar vinden in het uitgangspunt, dat wij samen iets aan ‘deze wereld 

omgekeerd’ willen doen.  

 

5. Welke waren onze voornaamste aandachtspunten in beleidsplan 2006?  

- Eucharistie: er werd alles in het werk gesteld om deze inhoudelijk betekenisvol te laten zijn.  

o door het afstemmen van gebeden en gezangen op het thema.  

o door de koren, lectoren e.a. te betrekken bij de voorbereiding.  

o door in de verkondiging de boodschap van Jezus te koppelen aan de actualiteit.  

- Woord- en communievieringen en gebedsvieringen: parochianen zijn inmiddels vertrouwd 

met deze vormen van vieringen: avondwake, uitvaart, jubilea, Aswoensdag, Goede Vrij-dag, 

sterretjesviering, oudejaarsavond, kerstviering voor kleuters, Solidaridad in advent, tweede 

Kerstdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, weekends in de vakantie, eerste vrijdag en 

tweemaandelijks in de Corisberg.  

- Vieringen rond sacramenten:  

o de jaarlijkse collectieve ziekenzalving werd positief beleefd door de mensen die eraan 

deelnamen;  

o het betrekken van de gemeenschap in de doopvieringen lag nog moeilijk.  
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- Vieringen met andere geloofsgemeenschappen:  

o het is traditie om in de week van de eenheid samen met onze protestantse broeders en 

zusters te vieren in een van de drie kerken.  

o de voettocht in de paasnacht is een verworvenheid.  

o contacten en vieringen samen met moslims is een wens.  

 

6. Nieuwe aandachtspunten:  

- Met betrekking tot de eucharistie:  

o het verdient aandacht om met de cantorgroep de participatie van parochianen te vergroten.  

o ook zal er, wanneer assistentie nodig is, spontaan een beroep gedaan worden op parochianen 

(b.v. bij communie uitreiken of collecteren).  

- Met betrekking tot gebedsvieringen:  

o hier ligt een heel open terrein, waar ruimte is voor experiment, creativiteit en aan de 

gemeenschap en actuele situaties aangepaste liturgie; wij willen kansen benut-ten om 

jongeren te betrekken in de liturgie: op vaste tijden zou er een viering kun-nen plaats vinden 

voor/door jongeren, waarin er een appèl gedaan wordt op hun eigen talenten, 

verbeeldingskracht en woordenschat.  

o initiatieven van parochianen om meditatieve vieringen op te zetten zullen aange-moedigd 

worden.  

- Met betrekking tot vieringen met andere geloofsgemeenschappen:  

o de voettocht in de paasnacht is oecumenisch van oorsprong; het verdient aandacht om dit 

oecumenische karakter te behouden.  

o contacten met moslims verlopen moeizaam, maar we proberen contact te houden.  
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Kerkopbouw  

 

1. Wat is kerkopbouw?  

Als Kerk een krachtige gemeenschap van mensen is, die geraakt wordt door de levenswijze en 

woorden van Jezus van Nazareth, dan betekent kerkopbouw: een krachtige gemeenschap 

realiseren die dit van harte beaamt en omzet in daden.  

 

2. Wat is het doel?  

Doel van kerkopbouw is: een effectieve bijdrage te leveren aan onze wereld omgekeerd, die 

naar binnen en buiten toe herkenbaar is; aan de tot-stand-koming van het koninkrijk Gods in 

onze omgeving met woord en daad. (Hand.1,1-2)  

 

3. Op wie richt het zich?  

Kerkopbouw richt zich op de leden van de gemeenschap en op allen die zich bij dit doel 

betrokken voelen en die dit doel voor ogen hebben.  

 

4. Hoe bereiken we dat doel?  

- Door het faciliteren van ervaringsmomenten (zoals vrijwilligersdag, NL-doet, kruisjes-tocht 

op Goede Vrijdag, het koffiedrinken na de zondagse viering, teams van koffiezet-ters) en deze 

in de verkondiging te duiden, en vooral ook attent te zijn op kleine stapjes (het proces is even 

waardevol).  

- Door het aanbieden van vorming: door samen in kleine groepjes te zoeken naar verdieping 

(dit heet het ‘leerhuismodel’), zoals reeds gebeurt bij het voorbereiden van vieringen.  

- Door mensen te motiveren om vanuit eigen betrokkenheid hun talenten in te zetten voor de 

realisering van dit ideaal.  

- Door het aanbieden van toerusting, bijv. een cursus diaconie, of toegespitst op taken van 

vrijwilligers of parochianen.  

- Door de wijk in te gaan, de wijk te betrekken bij onze activiteiten.  

- Door te beseffen dat dit alles een proces is, waarbij de weg zelf ook al het doel is.  

 

5. Wat waren de voornaamste aandachtspunten uit het beleidsplan 2006?  

In het vorige beleidsplan werd vorming en toerusting de hoogste prioriteit gegeven. In de 

praktijk heeft dit het volgende opgeleverd:  
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- vorming, onderling in groepjes, heeft zeker plaatsgevonden; vooral op het gebied van 

liturgische voorbereiding. Op ander gebied gebeurt dit nog te weinig. Wel is er het aanbod 

voor geloofsgesprekken geweest. Dit heeft na een goed begin weinig respons opgeleverd.  

- Voor toerusting is er wel aanbod geweest, maar weinig respons gekomen; denk aan ‘De drie 

ringen’ en het aanbod van Alcander of Klooster Wittem.  

 

Wat betreft de andere aandachtspunten:  

- Het naar buiten treden, de wijk in gebeurt regelmatig: onze pastoraal werker is regelmatig 

bij vergaderingen van de SBOH, heeft contact met maatschappelijke instellingen en is ook 

betrokken bij de armoedebeweging en het overkoepelende armoede-overleg.  

- Het Toeleidingstraject van onze pastoraal werker heeft plaats gevonden en is afgerond.  

- Contacten met dekenaat en bisdom zijn constructief geweest. Het beleidsplan is toegelicht 

en besproken met afgevaardigde van het bisdom (vic. Gen. H. Schnackers) en met deken Van 

Galen. Sinds 2011 is onze pastoraal werker lid van de DPR.  

- Contacten met de buurtparochie Joseph verlopen op het gebied van gezamenlijk vieringen 

(st. Maarten, Palmzondag, boerderijviering) vaak moeizaam (eenrichtingsverkeer).  

- Het diaconaal beleid van de Andreasparochie is in de federatie (voorheen cluster) bekend en 

wordt gewaardeerd, maar de aanvankelijke initiatieven hebben geen vervolg gekregen.  

- Contacten met moslima – met bureau jeugdzorg (met twee maatschappelijk werkers die 

moslim zijn). Contacten, overgehouden aan de cursus moslims en christenen in dialoog vanuit 

de universiteit Nijmegen.  

6. Nieuwe aandachtspunten.  

- Vorming van onderop verder ontwikkelen en uitbreiden, o.a. door het leerhuismodel. Dat 

wil zeggen dat wij nog meer willen inzetten op innerlijke groei van mensen door verdieping 

aan te reiken in de verschillende werkgroepbijeenkomsten. Dit kan variëren van het beginnen 

van een vergadering met een inspirerende tekst tot het uitdiepen van (Bij-bel)tekst of artikel.  

- Ons bezinnen op hoe verder te gaan met geloofsgesprekken.  

- Er is al een start gemaakt met het ruim betrekken van parochianen en belangstellenden om 

mee te denken over hoe wij samen kerk willen zijn in de toekomst. Daartoe zijn 3 vragen 

uitgegaan. In deze beleidsperiode zullen we daarmee aan de slag gaan.  

- Aan vrijwilligersbeleid alle aandacht schenken, o.a. door een jaarplan, door goede 

taakafbakening en het serieus nemen van ieders inbreng.  

- Contacten met de wijk (zoals boven geformuleerd) blijven belangrijke speerpunten, zoals 

ook de contacten met de woon-zorg-instellingen in de wijk, maar ook de 

Vincentiusvereniging en andere maatschappelijke instellingen.  
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- Onze identiteit bewaren en uitdragen binnen dekenaat, federatie en bisdom.  

- Als de nieuwe versie van het pastoraal plan klaar is, opnieuw in gesprek gaan met bisdom.  

- Naast dit pastorale beleidsplan komt er jaarlijks een jaarplan/ activiteitenplan, waarin de 

concrete voornemens voor dat jaar worden geformuleerd.  

- We realiseren ons steeds meer en beter dat het hele pastorale beleid financiële consequenties 

heeft. Er is daartoe het laatste jaar ook meer en geregelder overleg tussen pastoraal team en 

parochiebestuur. Dit blijft ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.  
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Tenslotte.  

 

De afgelopen zeven jaar hebben wij als gemeenschap geprobeerd te werken aan een kerk, die 

in het voetspoor van Jezus van Nazareth, oprecht zoekt en werkt aan ‘deze wereld 

omgekeerd’, aan ‘de mens tot zijn recht te laten komen’. Jezus leefde voor hoe mens-nabije 

relaties Gods zorgzame Liefde zichtbaar maken.  

Dit is de kern van de boodschap die binnen de verschillende onderdelen (van diaconie, 

catechese, liturgie en kerkopbouw) waargemaakt kan worden. als iedereen dit in volle 

omvang wil waarmaken, worden er hoge eisen gesteld. Het vergt van ons een grondhouding 

van eerbied voor de ander.  

Maar wij mogen vertrouwen dat het zaad zijn eigen groeikracht heeft en anderzijds durven wij 

geloven in het mosterdzaadje, in de mens die gaat begrijpen en aanvoelen wat het betekent ‘de 

ander tot zijn/haar recht te laten komen’ (Marcus 4, 26-34)  

 

Het pastoraal team van de Andreasparochie:  

Geert Bles  

Eline Claassens  

Math Gulpers  

Annemarie Noijen  

Nan Paffen 


