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Voorwoord 
In februari 2008 zijn de zeven RK parochies van de gemeente 
Lingewaard te weten: St. Bavo te Angeren, H. Donatus te Bemmel, St. 
Martinus te Doornenburg, H. Martinus te Gendt, Onze Lieve Vrouw 
van Zeven Smarten te Haalderen, Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming te Huissen-Stad en HH Martelaren van Gorcum te 
Huissen-Zand, samengegaan in parochie De Levensbron.  
 
In januari 2010 zijn de acht RK parochies van de H. Maria Geboorte te 
Driel, St. Werenfridus te Elst, St. Willibrordus te Herveld, Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Heteren, H. Johannes de Doper te 
Indoornik, H. Maria Geboorte te Lent, St. Leonardus te Oosterhout en 
St. Jacobus de Meerdere te Valburg, samengegaan in parochie St. 
Benedictus.  
 
In 2018 zijn de parochies St. Benedictus en De Levensbron 
samengegaan in parochie H. Maria Magdalena.  
 
We zijn inmiddels drie jaar verder. Bovenstaande fusies zijn het 
gevolg van al decennia geleden ingezette processen van 
secularisering en ontkerkelijking. Echter, vandaag de dag bespeuren 
we een voorzichtige kentering. We merken dat het samenbrengen uit 
heel onze parochie van kinderen en jonge ouders voor de 
sacramentencatechese - de concentrische beweging die we de 
afgelopen jaren hebben ingezet – nieuw elan brengt. Ouders vinden 
het inspirerend elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan 
over kerk, geloof en geloofsopvoeding. Zij herkennen bij elkaar het 
zoeken naar geloofsverdieping en betekenisgeving. Zij vinden bij 
elkaar erkenning en een thuis.  
 
Met deze jongere generaties voor ogen hebben wij de pastorale 
praktijk in onze parochie tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid 
tot een herbezinning op onze missie en herziening van het te voeren 
pastoraal beleid.  
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Het pastoraal team heeft de uitgangspunten en de richting van het 
pastorale beleid uitgezet en in gespreksrondes besproken met het 
parochiebestuur en de pastoraatsgroepen. Met dit beleidsplan 
vervolgen we de concentrische beweging die met het vorige 
beleidsplan is ingezet. Het resultaat van dit alles ligt nu voor u: het 
Pastoraal Beleidsplan 2021-2023 ‘Leerlingen zijn’.  
Dit beleidsplan wordt door het parochiebestuur ondersteund en 
onderschreven.  
 
Wij spreken de hoop uit dat het beleidsplan een instrument mag zijn 
voor onze pastorale missie. Dat de parochie H. Maria Magdalena een 
ankerplaats voor de ziel mag bieden aan ieder die aanklopt op zoek 
naar gastvrijheid, geloof, hoop en vertrouwen.  
 
 
 

 
December 2020 
Het pastoraal team  
Het parochiebestuur 
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1. Inleiding  
 
 
1.1.  Wat achter ons ligt 
De afgelopen 17 jaar – vanaf 2003! – hebben de 15 
geloofsgemeenschappen die sinds 2018 de parochie H. Maria 
Magdalena vormen, noodgedwongen moeten reageren op de in de 
westerse Kerk hoogtij vierende processen van secularisering, 
institutioneel verval, ontkerkelijking en vergrijzing. Deze periode 
heeft in het teken gestaan van fusies, gebouwenbeleid en krimp. 
Terecht is daar veel werk van gemaakt.  
Een substantieel deel van het werk – zowel vanuit bestuurlijke als 
pastorale optiek – is ingevuld door:  
o het doordenken en opstellen van fusiebeleid (2008: parochie De 

Levensbron; 2010: parochie Sint Benedictus; 2018: parochie H. 
Maria Magdalena); 

o het doorlopen van tijdrovende administratieve protocollen en 
procedures voorwaardelijk voor het samengaan van parochies; 

o het komen tot een weloverwogen gebouwenbeleid; 
o het doorlopen van tijdrovende administratieve procedures en 

hoorzittingen voorwaardelijk voor het onttrekken van 
kerkgebouwen aan de eredienst; 

o het in voortdurend gesprek blijven met de locale 
geloofsgemeenschappen (parochie-avonden, 
informatiebijeenkomsten, actiegroepen); 

o het overleg met projectontwikkelaars en andere 
geïnteresseerden in onroerend goed; 

o het monitoren van de vitaliteit van de locale 
geloofsgemeenschappen (criteria gesprekken); 

o het overleg met de locaal actieve kernvrijwilligers 
(pastoraatsgroepen, locatieraden, locatiepastoraat, 
contactpersonen); 

o het zoeken naar en experimenteren met nieuwe vormen van 
pastoraat (De Ark, De Herberg, het Inloophuis Lent, Exposure 
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Nijmegen-Noord kerkelijke presentie in de nieuwbouwwijken, 
Pelgrimage route); 

o het vinden van een balans tussen de bediening van de pastorale 
kerntaken enerzijds  en de beperkte mogelijkheden daartoe 
anderzijds (vanwege afname van de vitaliteit van de locale 
geloofsgemeenschappen en minder beschikbare vrijwillige en 
professionele menskracht); 

o door samenwerkingsverbanden en fusies zijn de pastorale 
teams meerdere keren samengevoegd, vond noodgedwongen 
(te) vaak een herschikking van taken plaats, is gewerkt in een 
voortdurend wisselende samenstelling en zijn meer taken gaan 
rusten op de schouders van minder mensen.  

 
 
1.2.  Kerksluitingen 
Van bovenvermeld ‘krimppastoraat’ heeft met name het sluiten van 
kerken een grote impact gehad op zowel parochianen, als 
parochiebestuur en pastoraal team.  
In 2010 telde de parochie – zoals we deze sinds 2018 kennen als 
parochie H. Maria Magdalena – nog 15 kerkgebouwen. In september 
2020 zijn dat er nog 11 (vervreemd zijn Bemmel, Huissen Zand, Gendt 
en Indoornik). Begin 2021 wordt de kerk van Angeren aan de 
eredienst onttrokken en vervreemd. Ten aanzien van de kerken van 
Doornenburg, Herveld en Oosterhout zijn er gesprekken met 
belangstellenden over herbestemming en verkoop van de 
kerkgebouwen.  
Daarmee is het einde van de kerksluitingen nog altijd niet in zicht. De 
dalende lijn in kerkelijke betrokkenheid - die zich met name laat 
meten in de aanhoudende krimp van het ledenbestand, in de 
substantiële daling van het aantal sacramentele bedieningen, in het 
vergrijzend en dalend aantal vrijwilligers en in verminderde financiële 
armslag - is nog niet tot staan gekomen en maakt het dus 
noodzakelijk dat het punt van het afstoten van kerkgebouwen ook de 
komende jaren nog permanent op de agenda zal blijven staan.  
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1.3.  Pastoraat langs twee sporen 
Naast alle energie die is gestoken in het ‘krimppastoraat’ moest het 
‘gewone’ pastorale en bestuurlijke werk uiteraard ook voortgang 
vinden. Een aanzienlijk deel van de tijd van het pastoraal team is 
opgegaan aan het in de lucht houden van het klassieke, vertrouwde 
programma.  
Dit klassieke pastoraat is gerealiseerd door middel van een 
‘tweesporen aanpak’.  

1. Het eerste spoor - het vieren van de liturgie – is locaal 
georiënteerd. Het liturgisch rooster en het beleid met 
betrekking tot het vieren van de Eucharistie is tot nu toe 
opgesteld vanuit het traditionele denken en kerk-zijn. Vooral de 
oudere parochianen hechten eraan de liturgie bij te wonen in 
hun eigen kerkgebouw en geven nauwelijks blijk van parochie 
brede betrokkenheid. Het liturgisch rooster is erop gericht aan 
de wensen van deze groep tegemoet te komen en in zoveel 
mogelijk locaties in het weekend te vieren. Daarnaast zijn er in 
de meeste locaties ook doordeweekse vieringen.  

2. Het tweede spoor - de bediening van de initiatiesacramenten: 
H. Doopsel, Eerste H. Communie en H. Vormsel – is 
concentrisch gericht. De sacramentencatechese is gericht op 
jonge gezinnen, kinderen en jongeren. Deze groep komt uit de 
breedte van de parochie vandaan. Zij zijn veel minder gehecht 
aan het kerkgebouw van de eigen locatie. Zij komen voor elkaar 
en voor het programma.  
 
 

1.4.  Leren van het verleden 
Al jaren geleden, van in de tijd (jaren 50, 60) dat het duidelijk werd 
dat processen als secularisering, institutioneel verval, emancipatie, 
individualisering en ontkerkelijking het aanzien van de westerse Kerk, 
haar betekenis voor mensen en haar plaats in de samenleving 
drastisch zouden wijzigen, is er gezocht naar wegen om het tij te 
keren. In de jaren 70 en 80 dacht men een weg teruggevonden te 
hebben in een democratisering van het parochiepastoraat. In die 



8

8 

 

periode ontwikkelde de kerk zich van een clericale kerk tot een 
vrijwilligerskerk: binnen alle pastorale velden deden de werkgroepen 
hun intrede. Met name in het vieren van de liturgie bracht dit heel 
wat teweeg. Er kwamen gezinsvieringen, kinderwoorddiensten, 
jongerenvieringen, middenkoren, liturgische werkgroepen, 
lekenvoorgang(st)ers en pastoraal werk(st)ers. Het adagium werd: de 
kerk moet zich aanpassen aan de moderne tijd.  
 
Vanaf de jaren 90 en zeker rond de eeuwwisseling was het duidelijk 
dat democratisering niet de remedie bleek om mensen 
kerkbetrokken te houden. Jaar na jaar toonden de cijfers van het 
KASKI genadeloos aan dat het ledenaantal in een dalende lijn zat en 
dat het einde van deze neergang voorlopig niet in zicht zou zijn. 
Inmiddels zijn we weer 20 jaar verder en weten we dat de 
onheilspellende cijfers van rond de millenniumwisseling inderdaad 
met de huidige situatie overeenkomen. Dit betekent niet dat we de 
democratisering van het parochiepastoraat nu maar over boord 
moeten gooien. Dat de kerk de tijdgeest moet verstaan is een 
voorwaarde om überhaupt met haar boodschap mensen te kunnen 
aanspreken en toekomst te hebben. Democratisering, pastoraat 
mede gedragen door parochianen, is daar onmiskenbaar onderdeel 
van. Maar kennelijk ontbreekt er iets. De westerse Kerk – en 
daarmee ook onze parochie, onze pastores, onze werkgroepen, onze 
parochianen – is kennelijk niet in staat haar blijde boodschap 
constructief aan de man en de vrouw te brengen.  
 
We krijgen het niet voor elkaar om voldoende mensen met het 
evangelie zodanig te raken dat zij enthousiaste parochianen worden 
én blijven: mensen die de parochie dragen en doen groeien en 
bloeien. De weg die we nu bewandelen biedt geen toekomst. 
 
Dat betekent dat we een andere weg moeten inslaan.  
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1.5.  Dit beleidsplan 
Dit beleidsplan bestaat uit zes hoofdstukken.   
Naast het Voorwoord en deze Inleiding vinden we in Hoofdstuk 2 een 
beschrijving van onze Missie, dat wil zeggen: ‘waar we voor staan’! 
Wat inspireert ons om volgelingen van Jezus van Nazaret te willen 
zijn? Hoe verstaan we onze identiteit als RK parochie H. Maria 
Magdalena? Welke plaats willen wij in deze tijd innemen binnen het 
geheel van de samenleving? Wat willen wij als gemeenschap van 
gelovigen voor mensen betekenen? 
In Hoofdstuk 3 beschrijven we onze Visie, dat wil zeggen: ‘waar we 
voor gaan’! Hoe kunnen we elkaar inspireren een parochie te zijn 
waar mensen zich kunnen laven en God kunnen ontmoeten? Op 
welke manier kunnen wij mensen in contact brengen met Jezus van 
Nazaret? Hoe pakken we het aan dienstbaar te zijn aan anderen? Hoe 
willen we ons als RK parochie H. Maria Magdalena verhouden tot 
elkaar en tot de wereld waarvan we deel uitmaken?  
In Hoofdstuk 4 presenteren we onze Strategie. Om de parochie op te 
bouwen tot de gemeenschap die wij voor ogen hebben, moeten we 
keuzes maken. Hoe kunnen we met minder toch van betekenis zijn 
voor elkaar en de maatschappij waarvan we deel uitmaken?    
In Hoofdstuk 5 beschrijven we het Pastorale Programma. In dit 
hoofdstuk werken we het pastorale programma en wat we beogen 
meer concreet uit.  
Het beleidsplan sluit af met Hoofdstuk 6, Organisatie en Middelen, 
een meer bestuurlijk hoofdstuk dat ingaat op dat wat nodig is aan 
faciliteiten om dit beleidsplan ten uitvoer te brengen.  
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2. Missie 
In dit hoofdstuk maken we een pas op de plaats. We doordenken 
allereerst hoe we onze identiteit als RK parochie H. Maria Magdalena 
verstaan. Wat inspireert ons om volgelingen van Jezus van Nazaret te 
willen zijn? Wat willen wij als gemeenschap van gelovigen voor 
mensen betekenen? Welke plaats willen wij innemen binnen het 
geheel van de samenleving? 
 
Om (op)nieuw op het spoor te komen van onze missie in deze tijd van 
secularisatie en ontkerkelijking zijn we te rade gegaan bij James 
Mallon, een Canadese parochiepriester die zijn gedachten heeft 
neergeschreven in het boek Als God renoveert.1 
 
 
2.1.    Parochievernieuwing volgens James Mallon 
Volgens Mallon is de Kerk in een identiteitscrisis terecht gekomen. 
Het pastoraat is vooral gericht op behoud van ‘wat we nog hebben’. 
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van 
oudere parochianen. We sluiten compromissen ten aanzien van wat 
wel en niet gepast is in de eredienst. We nemen genoegen met een 
minimale duiding van wat we christelijk en katholiek noemen. We 
accepteren uiterlijke verschijningsvormen waar amper nog een 
innerlijke werkelijkheid tegenover staat. In onze angst om mensen te 
verliezen marchanderen we met wat ons heilig zou moeten zijn.  
Slechts een kleine groep van alle ingeschreven parochianen is actief 
kerkbetrokken. Het merendeel van onze parochianen kan niet met 
een Bijbel overweg. Jonge ouders zijn nauwelijks nog in staat hun 
kinderen geloofsopvoeding te bieden omdat zij zelf amper zijn 
toegerust. Oppervlakkigheid speelt ons parten. We dreigen met dit 

 
1 Fr. James Mallon Als God renoveert – De parochie van onderhoud naar bloei, 
oorspronkelijke uitgave Divine Renovation (2013), eerste druk Nederlandstalige uitgave 
verschenen in januari 2019, momenteel hét standaardwerk voor parochieopbouw. 
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alles onze identiteit als kerk geweld aan te doen en de door Jezus 
Christus gegeven missionaire opdracht uit het oog te verliezen.  
 
In zijn zoektocht naar hoe het anders kan, ging Mallon te rade bij de 
evangelische kerken die wél groeien en bloeien. Volgens Mallon 
kunnen we van de aanpak van deze kerken leren. De evangelische 
kerken leggen een grote verantwoordelijkheid neer bij hun 
individuele leden. Zij leggen de lat hoog waar het gaat om 
kerkbezoek, kerkbijdrage, catechisatie, geloofsontwikkeling en 
gemeenschapsopbouw. Deze kerken hebben een duidelijke identiteit 
en zijn ontegenzeglijk missionair. Daardoor trekken zij mensen aan en 
weten zij mensen te binden. Hun leden zijn mondige gelovigen die in 
woord en in daad hun geloof uitdragen.  
 
In zijn boek legt Mallon een theologisch fundament voor de identiteit 
van de Kerk en presenteert hij een model voor vernieuwd 
parochieleven. Mallon baseert zich op de opdracht van Jezus aan Zijn 
leerlingen:  
 
“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en 
hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie 
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28,19-20) 
 
De kern van de opdracht van de Kerk is leerlingen maken. Een leerling 
heeft een relatie met de leraar en verdiept zich in wat de leraar te 
vertellen heeft. De parochievernieuwing die Mallon voorstaat is dan 
ook gebaseerd op evangelisatie, catechese, geloofsverdieping, 
liturgie en gemeenschapsvorming.  
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2.2. H. Maria Magdalena als patroonheilige 
In onze zoektocht naar onze identiteit hebben we ons eveneens 
georiënteerd op de patroonheilige van onze parochie: H. Maria 
Magdalena. Wie is Maria Magdalena en welke rol speelt zij in het 
evangelie? 
 
Uit de evangelieteksten waarin Maria Magdalena een rol speelt komt 
naar voren: 
o dat zij behoort tot een groep vrouwen die met Jezus 

meetrekken en voor Hem zorgen (Matteüs 27, 55-56; Lucas 8, 
1-3); 

o dat uit Maria Magdalena zeven demonen zijn verdreven 
(Marcus 16,9; Lucas 8, 1-3); 

o dat zij getuige is van de kruisiging, het sterven van Jezus en de 
graflegging (Matteüs 27, 55-61; Marcus 15, 40-47; Lucas 23, 49-
56; Johannes 19, 25-42). 

o dat zij getuige is van het lege graf, de boodschap ontvangt van 
Jezus’ verrijzenis en de opdracht dit aan de leerlingen te 
vertellen (Matteüs 28, 1-10; Marcus 16, 1-8; Lucas 24,1-11; 
Johannes 20, 1-18); 

o zowel het evangelie van Marcus als het evangelie van Johannes 
vertellen dat het Jezus Zelf is die op de ochtend van de eerste 
dag allereerst verschijnt aan Maria Magdalena (Marcus 16, 9-
10; Johannes 20, 14-16). Jezus geeft haar de opdracht de blijde 
boodschap van Zijn verrijzenis te verkondigen aan haar 
broeders (Johannes 20, 17-18). 

 
De kerkgeschiedenis heeft Maria Magdalena geen recht gedaan. De 
evangeliën noemen haar als (een van de) getuige(n) van de 
opstanding. Zij staat aan de bron van de opstandingservaring en 
daarmee aan de wieg van het Christendom. Maar al gauw gaat aan 
haar het beeld van een vrouw van lichte zeden kleven en wordt zij 
verwisseld met Maria van Bethanië (Johannes 12, 1-3) en de 
boetvaardige zondares (Lucas 7, 36-50). In die hoedanigheid is zij 
vaak voorgesteld in legenden en kunstwerken. Deze vermenging van 
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verschillende figuren in de persoon van Maria Magdalena is echter 
niet Bijbels. Het is een ontwikkeling in de Latijnse (Westerse) Kerk, 
die aan de Oosterse traditie vreemd is.  
Een eerste rehabilitatie gebeurde door Thomas van Aquino (1225-
1274), Benedictijn, filosoof en invloedrijk theoloog, die haar Apostola 
Apostolorum (Apostel van de Apostelen) noemt. Echter pas in de 
jaren zestig van de vorige eeuw werd zij door de Rooms Katholieke 
Kerk niet langer als prostituee bestempeld maar gezien als 
prominente volgelinge van Jezus. Op 10 juni 2016 heeft de 
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de 
Sacramenten de gedachtenis van Maria Magdalena op 22 juli 
verheven tot Liturgisch Feest. Tijdens de algemene audiëntie van 17 
mei 2017 noemde paus Franciscus haar de Apostel van de Hoop.  
 
 
2.3. H. Maria Magdalena als bron van inspiratie voor onze parochie 
De naam H. Maria Magdalena reikt ons een aantal punten aan die 
aansluiten bij wat Mallon onderstreept als kern van de opdracht van 
de Kerk om leerlingen te maken.  
o Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. 

Zij is de eerste die de verrezen Heer ziet. De eerste verschijning 
van de Heer gebeurt op een zeer persoonlijke manier. Hij ziet 
haar verdriet, haar teleurstelling, en wordt erdoor geraakt, en 
noemt haar bij haar naam. Vanuit die verrijzeniservaring brengt 
zij haar broeders en zusters hoop en ontluikt een nieuw, 
hoopvol en bevrijdend vertrouwen in een God die mensen ziet, 
weet heeft van wat er leeft in ons hart en onze namen heeft 
geschreven in de palm van Zijn hand.  Ook wij mogen in 
vertrouwen en hoop verder gaan met elkaar als 
parochiegemeenschap. Ook wij zijn - net als Maria Magdalena - 
als leerlingen van Jezus Christus geroepen de blijde boodschap 
van het evangelie te blijven vertellen aan de mensen om ons 
heen en door te geven aan de volgende generaties. 

o Maria Magdalena vertelde haar broeders: ‘Ik heb de Heer 
gezien.’ In eerst instantie geloofden de apostelen haar niet. Zij 
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deden haar verhaal af als onzin (Marcus 16, 9-11; Lucas 23, 50-
56; 24,1-11). Ook wij ontmoeten in onze geseculariseerde tijd 
vaak scepsis en ongeloof. Dat onze parochie – net als Maria 
Magdalena destijds – mag volharden in verkondiging en 
vertrouwen.   
  
 

2.4.  Erfgoed van de H. Werenfried 
De wortels van het christendom in onze streken reiken terug tot in de 
achtste eeuw.  We danken de komst van het christelijk geloof in de 
Betuwe aan het missioneringswerk van de H. Werenfried, metgezel 
van de H. Willibrord, beide afkomstig uit het Benedictijnse klooster 
Rathmelsigi (het huidige Melfont) gelegen in het zuidoosten van 
Ierland.  
Omstreeks 720 zond Willibrord, bisschop van Utrecht, Werenfried 
naar de Betuwe om dit gebied te kerstenen. Werenfried doorkruiste 
het deltagebied van Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede) tot 
Westervoort. In 726 bouwde hij een kerk in Elst op de plaats van de 
huidige protestantse kerk. Hij stierf op 14 augustus 760 in 
Westervoort en werd begraven in de crypte van de kerk in Elst. 
Werenfried heeft de basis gelegd voor de kerk in de hele Betuwe.  
 
 
2.5.  Missie van parochie H. Maria Magdalena 
Wij zijn ons ervan bewust dat we als kerkgemeenschap staan in een 
lange geschiedenis van generaties gelovigen die in iedere tijd eigen 
vormen hebben gevonden om het geloof gestalte te geven. Wij 
mogen steunen op wat generaties vóór ons hebben opgebouwd.  Wij 
willen in deze tijd waarin kerk en geloof zijn gemarginaliseerd op 
onze beurt met hart en ziel leerling van Jezus zijn en ons inzetten om 
de blijde boodschap van het evangelie in woord en daad te 
verkondigen. Wij willen een parochie opbouwen waar ieder zijn of 
haar talenten ten behoeve van gemeenschap en samenleving kan 
inzetten. Waar we elkaar enthousiasmeren, bemoedigen en nabij 
zijn. Kortom: Wij willen leerlingen van Jezus zijn.  
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3. Visie 
In dit hoofdstuk beschrijven we waar we ‘voor gaan’.  
Hoe kunnen we elkaar inspireren een geloofsgemeenschap te zijn 
waar mensen zich kunnen laven, kunnen opbloeien en God kunnen 
ontmoeten? Op welke manier kunnen wij mensen in contact brengen 
met Jezus van Nazaret? Hoe pakken we het aan dienstbaar te zijn aan 
anderen? Hoe willen we ons als parochie H. Maria Magdalena 
verhouden tot elkaar en tot de wereld waarvan we deel uitmaken?  
 
 
3.1.  Uitgangssituatie  
Met pijnlijk herkenbare trefzekerheid beschrijft Mallon de situatie 
zoals die zich in het overgrote deel van de parochies voordoet. Zijn 
visie komt in het kort op het volgende neer: 
 
We bevinden ons als Kerk in deze tijd in de situatie dat we aan de ene 
kant betrokken parochianen verliezen door vergrijzing en natuurlijk 
verloop, en aan de andere kant er nog maar nauwelijks in slagen 
nieuwe parochianen te binden. Dat heeft zijn weerslag op de wijze 
waarop de parochie functioneert. Het pastoraat is vooral gericht op 
behoud van ‘wat we nog hebben’. We proberen zoveel mogelijk 
rekening te houden met de wensen van parochianen, we sluiten 
compromissen ten aanzien van wat wel en niet gepast is in de 
eredienst, we nemen genoegen met een minimale duiding van wat 
we christelijk en katholiek noemen, we accepteren uiterlijke 
verschijningsvormen waar amper nog een innerlijke werkelijkheid 
tegenover staat, in onze angst om mensen te verliezen 
marchanderen we met wat ons heilig zou moeten zijn. We dreigen 
met dit alles onze identiteit als kerk geweld aan te doen en de door 
Jezus Christus gegeven missionaire opdracht uit het oog te verliezen.  
We realiseren ons dat het parochieleven zal minimaliseren en 
waarschijnlijk zelfs zal uitdoven wanneer we doorgaan op de wijze 
waarop we nu parochie en kerk zijn.  
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3.2.  Visie op de toekomst 
De laatste jaren zien we tekenen van nieuwe betrokkenheid, nieuw 
engagement. Het samenkomen van ouders en kinderen voor de 
sacramentencatechese afkomstig uit heel de parochie, brengt nieuwe 
energie en geeft weer vertrouwen in de toekomst. Deze groep kiest 
welbewust voor ontmoeting en gesprek met geestverwanten. Zij 
zoeken naar communicatie en verbinding met geloofsgenoten. Zij 
willen graag samen op zoek gaan naar betekenis en samen geloof 
vieren. Zij zetten nieuwe stappen op de oude weg van kerk en geloof. 
Met hen als basis willen wij graag de parochiegemeenschap een 
nieuwe impuls geven. 
 
Daarom willen we – nu we nog wat armslag hebben in de vorm van 
professionele en vrijwillige menskracht en nog elk jaar (maar hoe 
lang nog!) een substantieel aantal jonge gezinnen betrokken zijn bij 
de parochie – de aanpak van James Mallon, althans aspecten daarvan 
die aansluiten bij de beleving van kerk-zijn in Nederland, een kans 
geven en hopelijk op die manier onze parochie weer voorzichtig 
opbouwen.  
 
We hebben genoeg tijd en energie gestoken in krimp. We willen weer 
gaan bouwen. 
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4. Strategie 
Om de parochie op te bouwen tot de gemeenschap die wij voor ogen 
hebben, moeten we keuzes maken. Hoe kunnen we met minder 
menskracht en middelen toch van betekenis zijn voor elkaar en de 
maatschappij waarvan we deel uitmaken? Hoe kunnen we in deze 
tijd een gemeenschap realiseren waar mensen voeding vinden voor 
hun spirituele ontwikkeling?  Waar mensen het leven kunnen vieren 
en kracht, moed en inspiratie opdoen om hun levensweg te 
vervolgen?   
In het zoeken naar de weg te gaan, laten we ons leiden door de 
volgende overwegingen:  
 
 
4.1. Leerlingen maken 
De kern van de opdracht van de Kerk is leerlingen van Jezus maken. 
Een leerling heeft een relatie met de leraar en verdiept zich in wat de 
leraar te vertellen heeft. Vanuit dit engagement heeft elke leerling 
een plaats, inbreng en verantwoordelijkheid en zet zijn of haar 
talenten in voor de parochie als geheel.   
 
 
4.2. Ontmoeten 
De parochievernieuwing die James Mallon voorstaat is dan ook 
gebaseerd op evangelisatie, catechese, geloofsverdieping en 
gemeenschapsvorming. Wij willen ons bij de samenstelling en 
presentatie van ons programma hierdoor laten inspireren.  
Sleutelwoorden daarbij zijn voorrang geven aan de zondag, 
gastvrijheid, een fysieke en zichtbare plaats van samenkomst 
opbouwen met aantrekkelijke liturgie, aanbod aan catechese en 
geloofsverdieping en ruimte voor ontmoeting.  
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4.3. Maria Magdalena identiteit 
Het is van wezenlijk belang dat al onze parochianen uit de 
verschillende geloofsgemeenschappen zich verbonden weten met de 
éne parochie H. Maria Magdalena. Daarom willen we jong en oud uit 
alle geloofsgemeenschappen samenbrengen in één parochiecentrum. 
Waar iedereen welkom is en zich thuis mag voelen. 
 
 
4.5. Dienstbaar zijn 
Wanneer we onze missie om een open (katholieke!) gemeenschap te 
zijn waar eenieder welkom is, willen waarmaken, doen we er goed 
aan onze missie eveneens uitdrukkelijk in diaconale zin te verstaan. 
We zijn als Kerk geroepen tot dienst aan de naaste, om mensen in 
(financiële) nood bij te staan, om aandacht en plaats te hebben voor 
vluchtelingen, om steun of een luisterend oor te bieden aan mensen 
die om wat voor reden ook in de knel zijn geraakt. 
Medemenselijkheid betonen is van even groot belang als 
geloofsverkondiging. 
 
 
4.6. Duurzaamheid 
We kunnen in deze tijd als parochie onze ogen niet sluiten voor 
problematieken als klimaatverandering, milieuvraagstukken en 
overbelasting van onze natuurlijke leefomgeving. We zijn onderdeel 
van de maatschappij en verantwoordelijk voor de ‘ecologische 
voetafdruk’ van de parochie. In de (materiele) opbouw van onze 
parochie moeten we dan ook waar mogelijk streven naar een 
duurzame aanpak.  
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4.7. Prioriteiten 
o De parochie gaat één parochiecentrum Maria Magdalena 

inrichten. Een plaats van ontmoeting voor jong en oud vanuit 
alle locaties van onze parochie. Een plaats waar we als 
leerlingen van Jezus van Nazaret, als parochianen van de 
parochie H. Maria Magdalena, samen geloof kunnen delen en 
vieren. 

o De parochie ontwikkelt maandelijks een uitgebreid programma 
voor de zondagochtend, een parochiezondag, waarbij de missie 
van onze parochie, leerling zijn, leidraad is. Waar we kunnen 
ervaren wat het betekent leerling te zijn, waar we elkaar 
kunnen inspireren. Hierin wordt opgenomen de voorbereiding 
op het Doopsel, de Eerste Communie, het Vormsel en 
kinderactiviteiten zoals kinderwoorddienst en crèche. Er komt 
ook een programma voor tieners en jongeren, evenals 
catechetische verdieping en geloofsvorming voor volwassen. 
We brengen iedereen bij elkaar om de volle rijkdom van kerk-
zijn te ervaren.  

o Op bovengenoemde maandelijkse zondagochtend is elkaar  
ontmoeten een wezenlijk onderdeel van het programma. Er zal 
mogelijkheid zijn samen koffie te drinken, met elkaar in gesprek 
te gaan en samen te lunchen. Op die manier bouwen we één 
geloofsgemeenschap op, een ‘Maria Magdalena identiteit.’ 

o De parochie ziet het als haar diaconale taak om dienstbaar te 
zijn aan kwetsbare mensen uit de parochiegemeenschap en in 
onze samenleving, dichtbij en ver weg. De parochie sluit hiertoe 
aan bij en/of ondersteunt hiertoe locale initiatieven. 

o De parochie wil verantwoordelijkheid nemen voor de 
natuurlijke leefomgeving en daarom de materiele opbouw van 
het parochiecentrum Maria Magdalena op een duurzame wijze 
aanpakken.  

 
Met bovenstaande aanpak versterken we het ‘concentrische spoor’ 
dat we een aantal jaren geleden hebben ingezet. We gaan het 
aanbod aan catechetische en geloofsverdiepende activiteiten nog 
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meer concentreren op één plaats waarmee we beogen voor de 
jongere generaties een fysiek kerkgebouw en parochiecentrum op te 
bouwen waar zij thuis zijn en een warme geloofsgemeenschap 
vinden.  
 
Het locaal georiënteerde spoor zullen we zolang dit nog mogelijk is 
(afhankelijk van aantal voorgangers, aantal vrijwilligers, aantal 
kerkgangers, financiële mogelijkheden) continueren.  
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5. Programma 
In dit hoofdstuk gaan we het pastorale programma dat in hoofdstuk 4 
in grote lijnen is geschetst, meer concreet uitwerken.  
 
 
5.1. Inrichting parochiecentrum Maria Magdalena 
 
5.1.1. Wat we beogen 
We richten één parochiecentrum in  
o waar de parochie / de kerk zichtbaar is en vindbaar; 
o omdat we een fysieke plaats behoeven, een gebouw waar de 

gemeenschap kan samenkomen; 
o waar mensen dagelijks welkom zijn; 
o waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten; 
o waar kinderactiviteiten gecentraliseerd worden; 
o waar geloofsvorming van volwassenen gestalte krijgt; 
o waar we met elkaar geloofsgesprekken kunnen voeren; 
o waar mensen een luisterend oor vinden; 
o waar we met elkaar geloof kunnen delen en vieren. 
o zodat er een plaats wordt opgebouwd waar mensen uit alle 

geloofsgemeenschappen verbinding vinden met elkaar; 
o om samen één parochie H. Maria Magdalena op te bouwen. 

 
5.1.2. Waarom in Elst 
We gaan het parochiecentrum inrichten in Elst omdat 
o Elst centraal ligt in de parochie, min of meer op de grens tussen 

Lingewaard en Overbetuwe; 
o het kerkgebouw groot genoeg is voor de hele parochie;  
o het kerkgebouw goed bereikbaar en zichtbaar in het centrum 

ligt;  
o het kerkgebouw mogelijkheid biedt voor een dagkapel en er   

een Mariakapel is; 
o we er beschikken over zalencentrum De Hoeksteen; 
o we er beschikken over jongerenhome Nolite Timere;  
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o er een parkeerplaats is;  
o er een tuin en speelplek kan worden aangelegd; 
o de oude pastorie in de loop van 2021  beschikbaar komt, met 

ruimte voor het Centraal Secretariaat, werkkamers van de 
pastores, inloop en keuken.  

o de pastoor per 1 februari 2021 komt te wonen op de nieuwe 
pastorie.  

o het (ver)bouwen en (her)inrichten van het parochiecentrum 
willen we op een duurzame wijze aanpakken. 

 
5.1.3. Parochiezondag 
We bieden maandelijks - uitgezonderd de vakantieperiode - een 
uitgebreid en goed verzorgd zondagochtend programma aan waarbij 
gedacht is aan: 
o inloop en mogelijkheid tot ontmoeting; 
o een catechetisch en geloofsverdiepend programma voor jong 

en oud;  
o met daarin opgenomen de voorbereiding van kinderen op de 

Eerste Communie; 
o de voorbereiding van jongeren op het Vormsel; 
o een crèche voor de allerkleinsten; 
o kinderwoorddienst voor basisschoolleeftijd;  
o voor de ouders en andere volwassenen een geloofsverdiepend 

aanbod; 
o een programma voor doopouders; 
o een programma voor tieners en voor jongeren;  
o een viering voor jong en oud; 
o afsluiting met een gezamenlijke lunch. 

 
5.1.4. Door de week 
Ook door de week staan de deuren van het parochiecentrum open: 
o om binnen te lopen voor koffie en ontmoeting; 
o om informatie in te winnen over de parochie; 
o voor een geloofsgesprek; 
o om een bezoek te brengen aan de dagkapel of Mariakapel; 
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o om met een (werk)groep of koor bij elkaar te komen; 
o om deel te nemen aan een catechetisch programma: 

ook door de week is er aanbod voor sacramentencatechese, 
catechumenen, voor geloofsverdieping, ontmoeting en gesprek.  
 

We hebben goede hoop dat het parochiecentrum zal uitgroeien tot 
een plaats waar jongere generaties de kans krijgen een eigen thuis op 
te bouwen, waar zij een warme geloofsgemeenschap vinden.  
Dat het parochiecentrum een plaats mag zijn waar we als leerlingen 
van Jezus van Nazaret, als parochianen van de parochie H. Maria 
Magdalena, samen geloof kunnen delen en vieren.   
 

 
5.2.  Het continueren van betekenisvolle vormen van pastoraat  
Een aantal pastorale activiteiten hebben betekenis voor bepaalde 
groepen parochianen. Deze activiteiten willen we continueren. 
o Jongerenpastoraat  We bieden per jaar een aantal activiteiten 

aan voor tieners en jongeren zoals de Dageraadsviering, 
deelname aan The Passion, deelname aan de Stille Omgang en 
deelname aan een kloosterweekend. Voor de misdienaars en 
acolieten die dienen in de beide eucharistische centra wordt 
jaarlijks een activiteit georganiseerd. Ook worden zij betrokken 
bij o.a. de Huissense Umdracht en de bedevaart naar Kevelaer.  
Tevens komen zij nog een aantal keren in een zgn. soos bij 
elkaar.  Daarnaast is er een groep twintigers, JPII, die naast wat 
zij zelf aan activiteiten ondernemen, pastoraal wordt begeleid.  

o Het aanbod in het parochiecentrum is gericht op catechese en 
geloofsverdieping. Met Herberg De Aandacht realiseren we een 
inspirerend aanvullend aanbod dat gericht is op een breder 
publiek. Vanaf het begin heeft het gevarieerde programma en 
de professionele aanpak ertoe geleid dat een aanzienlijke en 
wisselende groep kerkelijke en niet-kerkelijke mensen er iets 
van hun gading vindt. We continueren dit aanbod uiteraard en 
bouwen het verder uit. 
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o Seniorenpastoraat In verschillende locaties waar voor dit 
aanbod belangstelling is, worden themabijeenkomsten en 
viermomenten voor senioren georganiseerd. Dit is een mooie 
formule om in de locaties aan ouderen én iets inhoudelijks én 
een ontmoetingsmoment aan te bieden. We hopen dit in de 
toekomst te kunnen continueren. 

o Bedevaarten, kloosterweekenden en parochiereizen Het blijkt 
dat er zowel onder jongeren als ouderen in toenemende mate 
belangstelling is om samen met anderen op bedevaart of op 
reis te gaan, of de stilte van een klooster op te zoeken. We 
bieden bedevaarten aan naar Kevelaer (per bus en per fiets) en 
naar Lourdes. We organiseren reizen naar Lourdes of andere 
bestemmingen. Om het jaar organiseren we een Bijbelreis.  

o Rafaelgroep De parochie verzorgt jaarlijks een groot aantal 
uitvaarten. Mensen die een dierbare moeten missen hebben 
behoefte aan een luisterend oor, aan troost en betrokkenheid 
bij hun verdriet. De parochie vindt het belangrijk er voor deze 
mensen te zijn. Huisbezoek en regelmatig persoonlijk contact 
met alle nabestaanden is in deze tijd, gezien de bezetting van 
het pastoraal team en de beschikbare vrijwillig(st)ers, niet meer 
mogelijk. Daarom benadert de parochie de nabestaanden 
middels een aantal brieven om hen op die manier toch nabij te 
kunnen zijn. Daarnaast wordt er een rouwgespreksgroep 
aangeboden.   

o Oecumene Vanzelfsprekend willen we - voor zover dat binnen 
onze mogelijkheden ligt - onze medewerking verlenen aan 
oecumenische vieringen en activiteiten. Zoals het recent 
opgepakte project Wegen met Zegen, een unieke pelgrimsroute 
door de Betuwe. 
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5.3. Dienstbaarheid 
Als parochiegemeenschap zijn we geroepen om aandacht te hebben 
voor de noden van kwetsbare mensen in onze samenleving. Op dit 
pastorale terrein kunnen pastorale professionals en locale 
gemeenschappen actief zijn, al dan niet in samenwerking met 
bondgenoten of andere partners. Denk hierbij aan het werk van de 
PCI, van caritasgroepen, het Noodfonds of losse acties voor de 
voedselbank en het sparen van DE-punten. Daarnaast is ieder van 
ons, als leerling van Jezus van Nazaret, geroepen om de naaste bij te 
staan.  
 
 
5.4. Pastorale nabijheid en presentie in de locaties 
In de locaties worden de zorg om de pastorale nabijheid en de 
beheertaken behartigd door de leden van het locatiepastoraat.  
 
De pastorale taken: 
o Het locatiepastoraat fungeert als contact en als zichtbaar 

aanspreekpunt in en voor de (werk)groepen en parochianen 
van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij koppelt wat in de 
geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team. 
Wanneer een geloofsgemeenschap niet meer beschikt over een 
pastoraatsgroep streven we ernaar een andere vorm van 
contact te waarborgen. 

o Het locatiepastoraat bekijkt in overleg met andere betrokkenen 
uit de locale gemeenschap welke activiteiten kunnen worden 
aangeboden en stemt deze op elkaar af. Aanbod en uitvoering 
van pastorale activiteiten is afhankelijk van vitaliteit en 
draagkracht van de locale gemeenschap.  

o Het locatiepastoraat wordt - waar gewenst en mogelijk - 
begeleid en toegerust door het pastoraal team. De 
eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het 
pastorale beleid in de parochie en de locale 
geloofsgemeenschappen berust bij het pastoraal team.  
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o Daar waar dat nodig is kan aan werkgroepen en locale 
activiteiten professionele ondersteuning geboden worden. De 
activiteiten die het niet redden zonder pastorale beroepskracht 
worden in fasen afgebouwd of met ingang van dit beleid 
beëindigd.  

o Het organiseren van vieringen, ontmoetingsactiviteiten, zorg 
voor zieken en ouderen en zorg voor de locaal actieve 
vrijwilligers zijn doorgaans de eerste activiteiten van een locale 
geloofsgemeenschap. De locale gemeenschap kan eigen 
accenten leggen. Bijvoorbeeld Valomvieringen, 
Ontmoetingsdagen en caritasvieringen. De activiteiten worden 
afgestemd met het pastoraal team en passen binnen het 
gestelde beleidskader. Het is belangrijk dat de 
geloofsgemeenschappen zelf nadenken over de vraag hoe zij 
geloofsgemeenschap willen zijn en kunnen bijdragen aan het 
beleid van de parochie. Daarbij is het belangrijk de talenten en 
de draagkracht van de vrijwilligers op het spoor te komen.  

o Andere voorbeelden van een pastoraal aanbod op locatie zijn: 
het bezorgen van het parochieblad, het organiseren van 
diaconale activiteiten, het onderhouden van oecumenische 
contacten en het verzorgen van het contact met de locale 
zorginstellingen. 

o Ten slotte: ziekenbezoek en het brengen van de communie 
thuis bij zieken en ouderen is een wezenlijk onderdeel van het 
locale pastoraat. In een aantal locaties is een 
(zieken)bezoekgroep actief. Zij betekenen veel voor mensen die 
nog maar weinig contact hebben met de buitenwereld. Wij 
vinden het belangrijk dat deze groepen worden bemoedigd en 
toegerust. Daarom worden de ziekenbezoekgroepen begeleid 
door het pastoraal team. 

o De krimp heeft - zoals al eerder opgemerkt - ook gevolgen voor 
onze kerkgebouwen. In de nabije toekomst zullen nog meer 
kerkgebouwen gaan sluiten. We zullen bij het inrichten van het 
pastoraat ruimte dienen in te bouwen voor het bijstaan van 
parochianen bij de emoties die dit met zich mee brengt. 
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Bovendien vraagt de pastorale inrichting van een 
geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw onze aandacht.  Op 
welke manier kunnen we in deze locaties present zijn? Dit zal 
voor een deel ook afhangen van de vitaliteit en draagkracht van 
de locale geloofsgemeenschappen.  

 
De beheertaken: 
o Het locatiepastoraat organiseert binnen het kader van het 

huishoudelijk reglement en in goede afstemming met het 
bestuur van de parochie alles inzake de praktische gang van 
zaken van de locatie, te weten: de dagelijkse zorg rondom het 
(kerk)gebouw evenals de locale administratie, kleine 
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en het organiseren 
van het vrijwilligerswerk ter plaatse met betrekking tot deze 
praktische zaken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het 
parochiebestuur onder leiding van de pastoor. 

o Voor het in stand houden van de locale 
geloofsgemeenschappen is voldoende eigen draagkracht 
noodzakelijk. Daarom moet onderzoek naar de draagkracht van 
de locale gemeenschappen onze aandacht houden. In dit 
onderzoek worden meegenomen: (a) een korte karakteristiek 
van elke gemeenschap met aandacht voor wat locaal goed 
loopt; (b) elke geloofsgemeenschap maakt een inschatting van 
wat zij de komende drie tot vijf jaar kan blijven aanbieden; (c) 
elke gemeenschap inventariseert wat zij onderneemt om de 
gemeenschap toekomst te geven; (d) elke gemeenschap 
inventariseert wat zij naast de zorg voor eigen parochianen 
betekent voor de wijk of het dorp; (e) elke geloofsgemeenschap 
inventariseert welke bouwstenen aanwezig zijn om de parochie 
H. Maria Magdalena als missionaire kerk present te stellen in de 
regio. Parochiebestuur en pastoraal team gaan hierover met 
regelmaat in gesprek met het locatiepastoraat. 
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6. Organisatie en middelen 
Dit hoofdstuk bevat een opsomming van wat de parochie nodig heeft 
om haar pastoraal beleid te kunnen uitvoeren. Voor de opbouw van 
een goed functionerend parochiecentrum is een aantal voorzieningen 
nodig die onmisbaar zijn. 
o Een centraal parochiesecretariaat bemenst door professionele 

krachten ondersteund door vrijwilligers. Het centraal 
parochiesecretariaat is bereikbaar voor (pastorale) vragen die 
de gehele parochie H. Maria Magdalena aangaan en 
ondersteunt de taken van pastores en parochiebestuur.  

o Middelen voor het maken en distribueren van een 
parochieblad. In het kader van dit beleidsplan verzorgt het 
parochiebestuur 10 keer per jaar de uitgave van parochieblad 
‘Ankerplaats’. 

o Middelen voor het bouwen en onderhouden van een website 
die bij de tijd is en bijdraagt aan de missie en visie van dit 
beleidsplan.  

o Het parochiebestuur bezint zich op een voortgaand plan van 
aanpak gericht op een verantwoord gebouwenbeleid en het 
vervreemden van kerkgebouwen in de parochie H. Maria 
Magdalena. 
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6.1.  Organisatie van de parochie 
Het pastoraal beleid dat op de voorafgaande pagina’s beschreven 
wordt, vraagt om een goede organisatie en een aantal centrale 
voorzieningen. Het is aan het parochiebestuur om deze te realiseren. 
Het pastoraal beleidsplan biedt het kader voor het bestuurlijk 
handelen.  
Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het 
parochiële vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending 
daarvan, ten bate van de parochie, met inachtneming van het 
kerkelijke recht en de richtlijnen vanuit het Aartsbisdom Utrecht. 
Het bestuur heeft daarnaast als taak om het pastoraal team te 
adviseren over het pastoraal beleid. Het bestuur waakt daarbij over 
de identiteit van onze parochie, bewaakt de eenheid tussen de 
verschillende geloofsgemeenschappen en schept voorwaarden zodat 
het pastoraal beleid uitgevoerd kan worden.  
De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het bestuur deze 
taken naar behoren kan uitoefenen. 
Het bestuur heeft vooral tot taak: 

a. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die 
behoren tot het parochieel vermogen, 

b. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de 
parochianen alsook van andere bijdragen en inkomsten ten 
behoeve van de parochie, 

c. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de 
parochie, 

d. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke 
geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de 
parochiële zielzorg, 

e. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als 
deel van het bisdom en van de gehele kerk rusten; 

f. het toelaten van financiële activiteiten ten behoeve van de 
onder d. en e. genoemde taken; 

g. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan 
van overeenkomsten ten name van de parochie. 
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6.2.  Het parochiebestuur 
Het parochiebestuur kent de volgende samenstelling: voorzitter, vice-
voorzitter, secretaris (incl. personeel en vrijwilligers), twee 
penningmeesters, bestuurslid ICT, bestuurslid communicatie, 
bestuurslid juridische zaken en begraafplaatsen en een bestuurslid 
beheer gebouwen. In de uitvoering van haar taken kan het 
parochiebestuur bijgestaan worden door bijzondere commissies die 
door het bestuur zijn ingesteld.  
 
 
6.3.  Het pastoraal team 
De parochie beschikt over een pastoraal team. Dit team heeft een 
omvang van 3,4 fte. Grofweg 3 fte zal worden ingezet voor pastorale 
kerntaken, de opbouw van het parochiecentrum en  innovatief 
pastoraat. De overige 0,4 fte zal worden besteed aan ondersteuning 
en begeleiding van geloofsgemeenschappen. Het pastoraal team zal 
in haar werkzaamheden ten aanzien van de ontwikkeling van het 
parochiecentrum ondersteund worden door een Projectgroep 
Parochiecentrum.  
 
 
6.4.  De relatie bestuur-team 
De pastoor zit zowel aan de teamtafel als aan de bestuurstafel. Hij is 
de vanzelfsprekende verbindende schakel. De portefeuillehouder 
personeel heeft uit de aard van zijn functie contacten met het 
pastoraal team of individuele teamleden. Het team presenteert 
jaarlijks aan het parochiebestuur een werkplan met bijbehorende 
begroting voor het komende werkjaar en legt verantwoording af over 
de realisatie van het voorafgaande werkplan.  
De pastoor houdt minimaal één keer per jaar een 
functioneringsgesprek met de beroepskrachten. Hij laat zich daarbij 
assisteren door de portefeuillehouder ‘personeel’ en de vice-
voorzitter. 



31

31 

 

Om de verantwoordelijkheid van team en bestuur als ‘tandem’ in 
harmonie te kunnen uitoefenen, organiseren team en bestuur 
jaarlijks minstens twee ontmoetingsavonden. 
6.5.  Locale gemeenschappen 
Locale gemeenschappen dragen de zorg voor de pastorale nabijheid. 
Het is van belang voor de parochie dat locale gemeenschappen het 
beleid van de parochie onderschrijven en op één of andere manier 
daadwerkelijk meewerken aan de realisering ervan. Deze taak wordt 
in de locaties waargenomen door het locatiepastoraat. 
 
 
6.6.  De relatie parochie - locale gemeenschappen 
Er is regelmatig contact tussen parochiebestuur, pastoraal team en 
locatiepastoraat. Halfjaarlijks worden parochie breed alle leden van 
het locatiepastoraat, het pastoraal team en het parochiebestuur in 
gezamenlijkheid in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen 
over de uitgestippelde pastorale koers en de behaalde resultaten. 
 
 
6.7.  Duurzaamheid 
Het parochiebestuur hecht er waarde aan initiatieven met betrekking 
tot duurzaamheid te ontwikkelen voor de gehele parochie, met name 
bij het inrichten van het parochiecentrum. Daarvoor zal in de loop 
van 2021 een Projectgroep Parochiecentrum opgestart worden. 
 
 
6.8.  Voorzieningen 
Naast een goede organisatie zijn een aantal voorzieningen nodig om 
het pastorale beleid vorm en inhoud te kunnen geven:  
o Een gastvrouw/-heer die de taak heeft om - samen met een 

gastteam bestaande uit vrijwillig(st)ers – het parochiecentrum 
in de ochtend voor iedereen toegankelijk te maken. Zij/hij 
functioneert als eerste aanspreekpunt (front office). Zij/hij 
verwijst indien nodig door naar pastores, parochiebestuur of 
centraal secretariaat. 
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o Een centraal parochiesecretariaat is een voorwaarde voor het 
kunnen functioneren van de organisatie. Het centraal 
secretariaat functioneert als ‘back office’ en wordt bemenst 
door professionele krachten. Zij ondersteunen het pastoraal 
team en het parochiebestuur. Zij onderhouden het contact met 
de locale secretariaten. Zij kunnen worden bijgestaan door 
vrijwilligers.  

o Er is één centrale ledenadministratie, onder Exact/Doc base, 
waarin alle leden van de parochie staan geregistreerd. Deze 
ledenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van de 
financiële administratie  van de parochie. Vooralsnog wordt de 
ledenadministratie zoveel mogelijk, per locatie door de locatie 
zelf bijgehouden. Dit blijft zo lang mogelijk het geval. 

o Naast de ledenadministratie wordt ook de 
kerkbijdrageadministratie en de begraafplaatsadministratie 
voor een deel op locaal niveau gevoerd. De financiële 
administratie wordt sinds boekjaar 2019 centraal beheerd. De 
grootboek-, crediteuren- en debiteurenadministratie wordt 
gevoerd in Exact online. Begraafplaatsadministratie wordt nog 
decentraal gevoerd buiten Exact online/Docbase. Op termijn zal 
de begraafplaatsadministratie gefaseerd  worden overgebracht 
naar Exact online/Docbase. Een en ander in overleg met de 
locale begraafplaatsadministrateur. 

o Er is één media- of communicatiebeleid voor de gehele 
parochie. Er is een centraal parochieblad en een centrale 
website. Het locatiepastoraat kan in overleg en in afstemming 
met deze centrale organen de communicatie verzorgen voor 
hun eigen geloofsgemeenschap. Het bestuur/bestuurslid 
communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe 
communicatie. 

o Er is één vrijwilligersbeleid voor de gehele parochie waarin het 
parochiebestuur vastlegt hoe het werving, begeleiding, inzet en 
toerusting van vrijwilligers wil regelen en welke faciliteiten het 
daarvoor beschikbaar stelt. 
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o Er is één gebouwenbeleid voor de gehele parochie. 
Uitgangspunt is om het bestaande bezit aan onroerend goed in 
overeenstemming te brengen met de noodzaak ervan om de 
pastorale doelen van de parochie te realiseren.  

o Op dit moment is de financiële positie van de parochie nog 
afdoende voor het uitvoeren van de jaarlijkse verplichtingen. De 
noodzakelijke verandering van de parochie en de verdergaande 
vergrijzing zal er toe bijdragen dat allerlei vormen van 
inkomsten zullen teruglopen. Het bestuur zal in samenwerking 
met het pastoraal team en locaties een proactief beleid voeren 
om de financiën op peil te houden. Hoewel de markt niet 
meezit, is het verhuren of verkopen van overbodige gebouwen 
één van de mogelijkheden om financiële middelen vrij te 
maken. Verder kan in het geval van concrete projecten 
samenwerking gezocht worden met fondsen. 
 

 
6.9.  Fasering 
Naar verwachting zal dit parochieel beleidsplan worden vastgesteld 
in december 2020. Daarna zal er een periode zijn van communiceren 
met alle betrokkenen om de effecten in beeld te brengen. Dat is een 
ingrijpende fase, waar goed de tijd voor wordt genomen.  
 
De ontwikkeling van het parochiecentrum H. Maria Magdalena zal 
een aantal jaren in beslag gaan nemen.  
Begin 2021 starten we met de fysieke inrichting van de gebouwen die 
samen het parochiecentrum zullen vormen.  
Eveneens begin 2021 starten we met het ontwikkelen van het 
zondagochtendprogramma rond ontmoeting, catechese, 
geloofsverdieping en vieren. 
In de jaren daarna zal het programma meer vorm krijgen.  
We streven ernaar dat het volledige plan in september 2025 zal zijn 
gerealiseerd.   
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Aan de hand van bestuurlijke en pastorale criteria, maatschappelijke 
ontwikkelingen of een grote misbalans in kosten/baten zal het 
parochiebestuur, in nauw contact met de locale 
geloofsgemeenschappen, de voortgang van sluiting van 
kerkgebouwen voor de weekendvieringen en vervreemding van 
kerkgebouwen voorbereiden 
 

Tenslotte willen wij de wens uitspreken dat het voorliggend pastorale 
beleidsplan een inspirerende leidraad mag zijn. We hopen van ganser 
harte dat deze aanpak vrucht mag dragen; dat we een parochie 
opbouwen die toekomst heeft. 
 

 

 
December 2020 
Het pastoraal team  
Het parochiebestuur 
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