
 

VAN VISIE  

 NAAR ACTIE  

  NAAR VISIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectwerking 

 in parochie 

 en federatie 



 1 

INHOUD 

 
Inhoud...................................................................................................................................................... 0 

Deel I Een brief ter inleiding .......................................................................................................... 2 

Deel II Thematische werkfiches ..................................................................................................... 6 

1 Leven vanuit het “Woord”.................................................................................................... 6 

2 Gebed ................................................................................................................................. 7 

3 Eucharistie vieren................................................................................................................ 9 

4 Diaconie ............................................................................................................................ 11 

5 Catechese ......................................................................................................................... 13 

6 Gemeenschapsvorming .................................................................................................... 15 

7 Sleutelen aan structuren ................................................................................................... 17 

Deel III Sterkte- en zwakteanalyse................................................................................................ 19 

Deel IV Verdieping in het licht van de Schrift. ............................................................................... 20 

 

 

 



 2 

Deel I EEN BRIEF TER INLEIDING 

Beste leden van parochie- en federatieteams, 

 

 

In de vele toegestuurde verslagen en gesprekken klinkt door  

� dat jullie de handen vol hebben aan het goed organiseren van wat jaarlijks op jullie 

afkomt  

� dat jullie tegelijkertijd zorgen hebben hoe het verder moet.  

Duidelijk blijkt dat jullie vermoeden dat de huidige wijze van handelen niet zal voldoen om 

adequaat in de toekomst te reageren en dat jullie, net als wij, geen duidelijk zicht hebben op 

wat de toekomst ons brengen zal.  

Dit brengt bij ons allemaal onzekerheid te weeg. Want we weten dat we dingen anders zullen 

moeten aanpakken. We weten dat dit over de hele lijn van de pastoraal zal moeten. Daarom 

stellen we voor om in elk dekenaat, zo mogelijk in elke federatie, kleine processen op gang 

te brengen, die eenvoudig en beheersbaar zijn en die een vooruitgang teweeg brengen 

zowel in onze visie als in de praktijk van onze werking. 

 

Thematische benadering 

Alles ineens aanpakken, vraagt teveel van elk van ons. Laten we de vraag ‘hoe moet het met 

de kerk morgen’ in stukjes kappen en telkens één enkel (klein!) terrein kritisch onder de loep 

nemen. Het blijft dan hanteerbaar. Bovendien kan ingespeeld worden op de eigen situatie 

van elk dekenaat of elke federatie. We stellen dus niet één terrein of thema voorop voor het 

hele bisdom. Op het niveau van dekenaat of federatie kan een terrein of thema gekozen 

worden. Zo kan rekening gehouden worden met de eigen situatie en met de prioriteiten die 

plaatselijk gelegd worden. Er kan een keuze gemaakt worden voor één van de volgende 

terreinen: 

1. Leven vanuit het “Woord” 

2. Gebed 

3. Eucharistie vieren 

4. Diaconie 

5. Catechese 

6. Gemeenschapsvorming 

7. Sleutelen aan structuren 
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Projectmatige aanpak 

We stellen een projectmatige aanpak voor: 

� Daarbij wordt het terrein afgebakend, waardoor het beheersbaar en overzichtelijk 

blijft. 

� Toch wordt al een proces op gang gebracht dat leidt tot concrete resultaten.  

Dit werkt bemoedigend.  

� Een project wordt in tijd afgebakend: we spreken een begin- en einddatum af.  

Zo blijft het voor alle deelnemers haalbaar. 

� We nemen daar ook voldoende tijd voor zodat het gewone pastorale werk intussen 

kan doorlopen. We suggereren een looptijd van 3 jaar zodat u voor elke stap 

voldoende tijd kan nemen, zonder dat het gewone werk in het gedrang komt. 

� Het project wordt uitgewerkt door een projectgroep. Het is niet noodzakelijk dat elk 

lid van het federatie- of parochieteam deel uitmaakt van de projectgroep. Voor 

sommige leden kan dit immers te belastend zijn. Belangrijk is wel dat er regelmatig 

teruggekoppeld wordt naar het team. Tegelijk is het mogelijk om 1 of 2 mensen van 

buiten het federatie- of parochieteam op te nemen in de projectgroep, bvb. een 

catechist, een leerkracht godsdienst, … Iemand van buiten het team ziet soms 

dingen die leden van het team niet (meer) zien en kan ook nieuwe ideeën inbrengen.  

 

Werkwijze 

We stellen voor te werken volgens de beproefde methode: ZIEN-OORDELEN-HANDELEN.  

Voorbereidende stap: keuze van een thema. 

Onder impuls van de deken en/of het dekenaal team kiest elke federatie één thema waaraan 

zal gewerkt worden. We geven er de voorkeur aan dat het federatieteam het thema kiest. Zo 

kan de samenwerking in de parochiefederatie versterkt worden. Zowel bij de keuze van het 

thema als bij de uitwerking ervan kunnen de parochieteams betrokken worden. Of één of 

meerdere parochieteams worden betrokken hangt van de plaatselijke situatie af. Maar hoe 

groter de betrokkenheid van de parochieteams, hoe meer de besluiten zullen gedragen 

worden. 

Kies als beleidsgroep uit bovenstaande lijst één onderwerp waar u de komende drie jaar aan 

gaat werken. Om de keuze van het thema te maken, kan u gebruik maken van de 

thematische fiches met citaten en vragen. In deze voorbereidende stap is het niet de 

bedoeling om deze fiches allemaal ten gronde uit te werken. Door het overlopen van de 

fiches krijgt men wel al een idee van het thema dat eens nader zou moeten bekeken worden. 

Door overleg in het team kan zo een keuze worden gemaakt. 
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De uitwerking van het project: ZIEN – OORDELEN – HANDELEN 

 

Dit werkt zoals een zandloper: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: ZIEN 

Als hulpmiddel kan gebruik gemaakt worden van de fiche die hoort bij het thema of 

werkterrein waarvoor u gekozen hebt. Deze keer wordt deze ene fiche wel grondig 

doorgenomen. U bespreekt in uw projectgroep de citaten en de bijbehorende vragen. Door 

het beantwoorden van de vragen krijgen we een zicht op de situatie zoals ze in onze 

parochie/federatie is. 

 

Stap 2: OORDELEN 

(1)  Analyse van de huidige situatie. 

We gaan dieper in op de situatie zoals ze bij ons is. Dit doen we via een sterkte-

zwakte analyse. Hiervoor gebruiken we het werkblad over de sterkte-zwakte analyse. 

Elk teamlid vult dit vooraf in. Vervolgens wordt het besproken en komt men tot 

gezamenlijke besluiten over de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in 

verband met de eigen werking. 

(2)  Keuzes maken. 

In de zandloper wordt deze fase omschreven als “beslissen hoe de gewenste situatie 

er uitziet”. Het gaat er dus om onze visie over het gekozen thema opnieuw te 

formuleren of bij te stellen. Waar willen we naartoe als parochie/federatie? Deze 

vraag kan in verschillende concrete vragen opgedeeld worden: 

� Hoe kunnen we de sterkten behouden? 

� Hoe kunnen we de kansen die we zien, optimaal benutten? 

� De zwaktes en bedreigingen willen we zien als uitdagingen.  

De vraag is dan: hoe kunnen we een antwoord bieden op de uitdagingen die 

we op ons zien afkomen? 

ZIEN betekent: zicht krijgen op de situatie zoals ze 
nu is. Dat is de bovenzijde van de zandloper. 
Deze situatie halen we door de trechter in het 
midden. Daar be-OORDELEN we de situatie. 

OORDELEN houdt een dubbele beweging in:  
(1) we analyseren de huidige situatie: wat gaat 

goed, wat zou anders kunnen?  
(2) welke keuzes maken we naar de toekomst 

toe? 

HANDELEN doen we vanuit de keuzes die we 
gemaakt hebben: we sturen de werking bij, we 
maken zo nodig plannen voor nieuwe initiatieven, … 
M.a.w. de keuzes worden verbreed in acties.  
Deze verbreding wordt voorgesteld door de 
onderzijde van de zandloper. 
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De antwoorden op deze vragen formuleren we als doelstellingen. De belangrijkste 

vraag is immers altijd de waarom-vraag: waarom willen we dit als pastoraal team 

doen? Dit moet duidelijk worden in de doelstellingen. 

 

Stap 3: HANDELEN 

In deze fase formuleren we concreet hoe we onze doelstellingen gaan realiseren. In deze 

fase geven we met andere woorden een antwoord op de volgende vragen: 

� Welke acties ondernemen we concreet? Het kan gaan om een bijsturing van de 

bestaande initiatieven (bv. één van de acties rond de doelstelling “een vierende 

gemeenschap vormen in de zondagseucharistie” zou kunnen zijn: voor elke 

zondagsviering leren we de mensen één lied aan zodat ze stilaan meer liederen 

kennen en meer gaan meezingen). 

� Wie voert die uit? In ons voorbeeld houdt dit in dat afgesproken wordt wie met de 

dirigent (of met het hele koor) gaat spreken om het voorstel toe te lichten en hen te 

motiveren tot medewerking. 

� Hoe doen we dit? Welke hulpmiddelen zijn er nodig en is daarvoor een budget nodig? 

Bv. moeten we zangboekjes bij aankopen? 

� Wanneer doen we dit? We maken een tijdsplanning. Deze wordt best realistisch 

opgesteld. Toch is het belangrijk dat we concreet genoeg zijn. Zo vermijden we dat 

we vrome intenties hebben waar niets of weinig van in praktijk wordt omgezet. 

Eenmaal deze doelstellingen en actieplannen opgesteld, – dus na een jaar of 3 – is de 

opdracht van de projectgroep voltooid. Het is dan aan het federatieteam en aan de 

parochieteams om de acties uit te voeren en op te volgen. 

 

Aandachtspunten 

Voor het goede verloop van het project is het belangrijk dat er telkens een goed verslag 

wordt gemaakt van de gesprekken. Zo kan de volgende keer daarop verder gebouwd 

worden. 

� We dringen erop aan om deze verslagen ook te sturen (of te mailen) naar het 

parochievicariaat. Zo kunnen we goede voorbeelden verwerken in één of meer 

artikels voor het diocesaan tijdschrift SAMEN. Op deze manier kunnen federatie- en 

parochieteams van elkaar leren. 

� Bij de start of in de loop van het project kunt u botsen op vragen of moeilijkheden. 

Aarzel niet om contact op te nemen met het Parochievicariaat. We proberen in de 

mate van het mogelijke met u te overleggen hoe u het project verder kan zetten. 

 

� � � 

 

Wij wensen u veel succes met uw project. Met u hopen we dat, op deze manier, stappen 

kunnen gezet worden in visie en praktijk waardoor de parochie, als geloofsgemeenschap, 

verder kan groeien in de toekomst! 

 

Dienst Parochieopbouw 

Louisa Cloesen Frans Ieven 

Ria Ombelets Karel D’Huys 
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Deel II THEMATISCHE WERKFICHES 

1 Leven vanuit het “Woord” 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
De citaten handelen over hoe het Woord, de Schrift, de geloofsgemeenschap 
bevraagt, in beweging zet, bezielt. De citaten samen met de vraagjes  willen u helpen 
om kritisch te kijken naar de werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z. ze 
willen u helpen zien wat goed is en wat voor verbetering vatbaar is. 

Het “Woord” is profetisch 

Zij (de kerk) is profetisch: het Woord van God heeft haar hart geraakt en zij kan dit Woord zo 
doorgeven dat dit Woord het hart van andere mensen raakt. Christenen voeden zich met het 
Woord en kunnen dit Woord op allerhande wijzen aanreiken aan anderen: ze zijn ‘profeet’. 
(Synodalieit en herderlijke zorg, blz. 4) 

 

Waar ZIEN we dat het Woord onze plaatselijke kerk geraakt heeft? Of anders gezegd waar 
ZIEN we dat we als plaatselijke geloofsgemeenschap op een bepaalde manier handelen door 
het Woord?  

 

Waar zouden we willen ZIEN dat we als plaatselijke geloofsgemeenschap op een bepaalde 
manier handelen door het Woord? 

 

Het “Woord” vraagt antwoord 

Vandaag moeten we opnieuw leren op dit “Woord” onze netten uit te werpen. Net als Petrus 
voelen wij ons vaak klein. Maar zegt Jezus, Gods Woord bij uitstek, ook niet tot ons, zoals tot 
Petrus: “Wees niet bang”? (Vaar naar het diepe, blz. 7) 

Waar werpen we onze netten al uit? Laat ons die goede dingen benoemen! 

 

Waar werpen we ze nog niet uit? Waarom niet? Wat maakt ons bang?  

 

Het “Woord” delen 

Spreken en delen vanuit het Woord gebeurt al op vele plaatsen. Het geraakt langzaam 
ingeburgerd, al gaat het met vallen en opstaan.. (Parochieteam in de kijker, blz. 11) 

 

Waar gebeurt het spreken en delen  vanuit de schrift in onze geloofsgemeenschap? 

 

Waar willen we dat het spreken en delen  vanuit de schrift in onze geloofsgemeenschap 
gebeurt? 
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2 Gebed 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
Zij zeggen ons iets over de plaats van het gebed in het leven van de christen en van 
de geloofsgemeenschap.  

De citaten samen met de vraagjes willen u helpen om kritisch te kijken naar de 
werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z.  ze willen u helpen zien wat goed 
is en wat voor verbetering vatbaar is. 

 

 

Gebed doet werken 

 

Het is ons schouwen van de Vader, ons bidden – vaak in onze binnenkamer, maar altijd 
verbonden met het bidden van Jezus – dat ons het wonder van Zijn nabijheid zal doen 
ervaren. Hij zal onze gids zijn door zijn Woord. Hij zal ons de armen helpen zien als onze 
broeders. Door Hem zullen christenen ook morgen “gist” zijn in het deeg van de samenleving 
en trekkers van altijd nieuwe vormen van maatschappelijk engagement. (Vaar naar het 
diepe, blz. 10) 

 
Bidden is meestal een heel persoonlijke aangelegenheid tussen de bidder en God.  Mogen 
we u vragen of u wat u uit eigen ervaringen herkent in bovenstaand citaat wilt delen met de 
andere leden van uw beleidsgroep? 
 
Wat leerde u uit dit delen aan elkaar? 
 
Hoe kunnen we het goede bevorderen? Hoe kunnen we het minder goede verbeteren? 

 

 

 

Liturgie zorgt dat er gebed en wijding is 

 

Het meest in het oog springende aspect van het parochieleven is het samenkomen van de 
christenen in de liturgie. …  Het parochieteam moet er vooral voor zorgen dat er gebed en 
“wijding” is en dat het concrete leven er wordt gevoed. (Parochieteam in de kijker, blz. 19-20) 

 
Wanneer ervaart u gebed en wijding in de liturgie die in uw geloofsgemeenschap gevierd 
wordt? 
 
Wanneer ervaart u dat uw leven gevoed wordt door de liturgie die u in uw 
geloofsgemeenschap mee viert? 
 
Hoe kunnen we het goede bevorderen? Hoe kunnen we het minder goede verbeteren? 
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Vele gebedsvormen 

 

In het leven van de plaatselijke gemeenschappen spelen ook andere gebedsmomenten een 
rol. We denken aan de avondwake voor de uitvaartliturgie, gebedsvieringen bij allerlei 
gelegenheden, het kerkelijk avond- of morgengebed als er geen eucharistie is, 
rozenkransgebed, aanbidding… Tegelijk met de uitdrukkelijke keuze voor de eucharistie op 
zondag, worden we geroepen de gegroeide monocultuur van de eucharistie te doorbreken 
en te zoeken naar nieuwe of herontdekte vormen van gebed en liturgie die de eucharistie 
omkaderen en ernaar verwijzen. (Eucharistie op zondag, blz. 17 en 18) 

 
Welke andere vormen van liturgie zijn er in uw geloofsgemeenschap? 
 
Welke vormen zou u er graag hebben? 
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3 Eucharistie vieren 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
De citaten handelen over de plaats van de eucharistie in het leven van de christen en 
van de geloofsgemeenschap.  

De citaten samen met de vraagjes  willen u helpen om kritisch te kijken naar de 
werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z.  ze willen u helpen zien wat goed 
is en wat voor verbetering vatbaar is. 

 

 

Eucharistie: bron en hoogtepunt 

 

Geen wonder dat de viering van de eucharistie zo belangrijk is voor het leven van de Kerk en 
de christen. Alles wat voor het geloof essentieel is, komt daar ter sprake en wordt 
daadwerkelijk beleefd: het luisteren naar Gods Woord en het biddend antwoord van de 
mens, in dankzegging en smeekbede; de belijdenis van het geloof; de ontmoeting en het 
verbond met de Vader; de gemeenschap met Christus; de bezieling van de Geest; 
broederlijkheid en gemeenschap; concrete solidariteit met mensen in nood; de zending en 
het getuigenis. Alles waarvan het geloof leeft, vindt hier zijn bron en hoogtepunt.  
(Volwassen worden in geloof – Catechese in het leven van de Kerk, blz. 44, nr. 83). 

 
In welke mate is er in onze eucharistievieringen een gemeenschap aanwezig voor wie de 
eucharistie bron en hoogtepunt van christelijk leven is? Waaraan zie je dat? 

 
Hoe kan dit nog bevorderd worden? 

 

 

 

Een vierende gemeenschap 

 

De kwaliteit van de eucharistieviering en de groeiende verbondenheid tussen de leden van 
de gemeenschap hebben voorrang op een zogenaamd ruim aanbod aan vieringen. 
(Eucharistie vieren op zondag, blz. 3) 
 
De beleidslijn stelt voor parochieoverstijgend samen te komen in een ruimere ‘eucharistische 
gemeenschap’. ook op die wijze kan de liturgie en de eucharistie in het bijzonder, datgene 
zijn waartoe ze geroepen is: hoogtepunt en bron van christelijke leven. (Eucharistie vieren op 
zondag, blz. 9) 

 
 

In welke mate bevorderen we in onze parochie/federatie bij het herschikken van vieringen 
het parochieoverstijgend vieren van de eucharistie (bekeken vanuit de groeiende 
verbondenheid tussen gelovigen)? 

 
Waar doen zich nog kansen voor om meer parochieoverstijgend eucharistie te vieren? 
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Een onthalende gemeenschap 

 

Daarnaast is er de liturgie waar mensen het hart van het geloof leren vermoeden en kennen. 
(…) De liturgie is ook de ruimte waar de Kerk mensen met liefde in haar huis ontvangt. 
Mensen zijn er welkom, ja verwacht. (…) Zij die op bepaalde momenten sacramenten 
vragen, staan soms ver van de Kerk. Het is belangrijk dat ze goed worden onthaald en 
voorbereid. Even belangrijk is het dat ze bij die gelegenheid iets kunnen proeven van de 
vreugde, de vrijheid en de rijkdom van het geloof. (Groeien in geloof, blz. 6-7) 

 
Hoe onthalen wij mensen in onze eucharistievieringen? 

 
 
Op welke wijze kunnen we de kwaliteit van onze vieringen verbeteren om mensen nog meer 
te laten proeven van de vreugde, de vrijheid en de rijkdom van het geloof? 

 

 

 

 

Teken voor de omgeving 

 

Ook federatieve vieringen bij gelegenheid kunnen een ontdekking zijn. Ze bieden vaak meer 
kwaliteit en helpen brede kerkelijkheid te beleven. Ze kunnen een teken zijn voor geheel de 
omgeving.” (Eucharistie vieren op zondag, blz. 19) 

 
 
Op welke momenten zijn er in onze federatie federatieve vieringen? 

 
Hoe vormen deze federatieve vieringen een teken voor geheel de omgeving?  

 
Hoe kan dit nog bevorderd worden? 
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4 Diaconie 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
De citaten handelen over de plaats van de diaconie in het leven van de christen en 
van de geloofsgemeenschap.  

De citaten samen met de vraagjes  willen u helpen om kritisch te kijken naar de 
werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z. ze willen u helpen zien wat goed 
is en wat voor verbetering vatbaar is. 

 

 

Geroepen om zichtbaar teken en sacrament te zijn 

 

Je kunt niet vrijblijvend deelnemen aan deze samenkomst op zondag. Je wordt gezonden 
om daadwerkelijk te leven van wat je daar ontvangen hebt. Niet alleen rond de Tafel wordt 
de gemeenschap levend Lichaam van Christus. Midden in de wereld is de Kerk geroepen 
zichtbaar teken en sacrament te zijn van Gods liefde en solidariteit. Midden in de wereld en 
levend tussen mensen zijn christenen geroepen te getuigen van het evangelie, in woord en 
daad. (Volwassen worden in geloof, blz. 44, nr. 82) 

 
Hoe wordt in onze eucharistievieringen expliciet de band gelegd met de diaconale dimensie 
van de zending van gelovigen vanuit de eucharistie? Met welke woorden, gebeden, 
handelingen, symbolen, …? 

 

 

 

 

Tweemaal luisteren 

 

Luisteren naar de mensen, de armen, de zieken staat voorop en blijft voorop staan. (…) 
Luisteren naar de armen maakt ons gevoelig voor hun situatie en leert ons voorbij de 
slogans te komen. Het evangelie maakt ons ook gevoelig voor de armen en de zieken, zoals 
God zelf ook gevoelig is voor mensen in nood. (…) (Diaconie in het leven van de parochies, 
blz. 25, nrs. 56-57) 

 
 

Wanneer en hoe komen we in contact met de armen? 
 

Hoe maakt het evangelie ons gevoelig voor mensen in nood? 
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Diaconie: een zorg van het parochieteam 

 

De zorg voor de mens in nood is een tweede centrale opdracht van de parochie, die dan ook 
aan bod komt in het parochieteam. 
Hoe worden christenen geroepen en geholpen om aandachtig en zorgzaam te zijn voor de 
mens in nood? Leren zij de mogelijkheden hiertoe zien in hun beroep, in hun engagement in 
het verenigingsleven, in hun leven in de buurt? Het parochieteam bespreekt deze vragen en 
tracht de opbouw van de parochie te bevorderen tot een diaconale gemeenschap, waarin 
christenen dienstbare mensen zijn. 
Vanzelfsprekend kan een parochieteam de opdracht van de diaconie niet zelf volledig 
opnemen. Het zal er vooral voor zorgen dat de individuele christenen en allerlei diaconale 
groepen (bijv. de ziekenzorgkernen, St.-Vincentius, Broederlijk Delen- of 
Welzijnszorgkernen…) en verenigingen, worden gesteund en gevoed. (Het parochieteam in 
de kijker, blz. 18) 

 
Wanneer komt de diaconie ter sprake in ons parochieteam/federatieteam? 

 
Op welke wijze biedt ons parochieteam/federatieteam steun en voeding aan individuele 
christenen en verenigingen die diaconaal actief zijn? Hoe kunnen we dit nog meer doen? 

 

 

 

Samenwerking tussen parochies en andere initiatieven 

 

Voor een aantal vormen van diaconie is samenwerking tussen parochies aangewezen. 
Samenwerken leidt tot grotere doelmatigheid en betere resultaten. Samen kan men 
initiatieven aanpakken waarvoor men alleen te klein of te beperkt is en kan men een grotere 
groep van medewerkers bereiken. Iemand moet daarbij het voortouw nemen. Een geest van 
vriendschap, waarbij iedereen zijn eigen inbreng mag doen, is bijzonder motiverend. 
(Diaconie in het leven van de parochies, blz. 30, nr. 70) 

 
Voor welke diaconale initiatieven werken we al samen met andere parochies (of in 
federatieverband)? 

 
Welke andere acties kunnen ook beter in een ruimer verband worden opgenomen? 
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5 Catechese 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
De citaten handelen over de plaats van de catechese in het leven van de christen en 
van de geloofsgemeenschap.  

De citaten samen met de vraagjes willen u helpen om kritisch te kijken naar de 
werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z. ze willen u helpen zien wat goed 
is en wat voor verbetering vatbaar is. 

 

 

Geloof als een persoonlijke keuze 

 

Gelovig worden is geen automatisme. Mensen willen christen worden of blijven omdat ze dat 
zelf willen. Daarom moeten we in onze verkondiging en catechese het accent leggen op het 
geloof als een persoonlijke en gefundeerde keuze. (Groeien in geloof, blz. 18) 

 
Op welke wijze leggen wij dit accent in onze catechese? 

 

 

 

 

Aanbod voor zoekende mensen 

 

Ze (= de volwassenencatechese, nvdr) zal er moeten zijn voor de “kern” van de parochie, 
maar evenzeer voor mensen die zoekende zijn, die zich als het ware aandienen in toevallige 
ontmoetingen, die worden uitgenodigd “bij gelegenheid” of die men ontmoet bij grote 
levensmomenten. (…) Steeds meer tekenen wijzen erop dat de tijd rijp is voor zulk 
geloofsaanbod. Het moet beperkt zijn in tijd (bijv. enkele weken) en het moet ook met enige 
regelmaat worden aangeboden. (Parochieteam in de kijker, blz. 11) 

 

Zoekende mensen moeten de kans krijgen om de betekenis van het geloof voor de 
hedendaagse mens te leren kennen. (Groeien in geloof, blz. 9) 

 
Welk aanbod doen wij in onze parochie/federatie voor zoekende mensen? 
 
Op welke wijze geven wij zoekende mensen de kans om de betekenis van het geloof voor de 
hedendaagse mens te leren kennen? 
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Groeien in geloof in elke levensfase 

 

Het geloof van kinderen is authentiek. Een goede catechese moet hen helpen om te groeien 
in geloof door ze over Jezus te vertellen en door ze binnen te leiden in het christelijk leven. 
De jonge mens stelt vragen, neemt afstand en gaat op zoek. Zijn of haar geloof kan groeien 
tegen de achtergrond van dat vragende bestaan. Maar vooral zijn jonge mensen vandaag op 
zoek naar authenticiteit en naar geloofservaringen. Een goede jongerencatechese brengt 
hen in contact met authentieke christenen en christelijke gemeenschappen. 
De volwassene wordt in elke levensfase geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en vragen: 
het uitbouwen van een duurzame relatie, de opvoeding van kinderen, verantwoordelijkheid 
nemen in het beroepsleven en in de samenleving, de zorg voor ouder wordende ouders. 
Elke keer wordt hij of zij uitgedaagd om met die nieuwe zorgen en vragen te groeien in 
geloof. (Groeien in geloof, blz. 20) 

 
In welke vormen van catechese en verkondiging geven we aandacht aan de groei van het 
geloof van mensen in elke levensfase? 
 
Op welke manier wordt dit gedaan? 

 

Gezamenlijke zoektocht 

 

Maar het gaat wel degelijk om een fundamentele heroriëntatie van heel ons catechetisch 
bezig zijn. We moeten alles wat reeds bestaat aan catechetische initiatieven opnemen in een 
bredere dynamiek en in een gezamenlijke zoektocht: hoe kunnen we allen, kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen, groeien in geloof en volwassen worden in dat geloof? 
Daarom is het wenselijk dat er werk gemaakt wordt van gemeenschappelijke activiteiten voor 
alle leeftijden. (Groeien in geloof, blz. 19) 

 
Bij welke catechetische initiatieven voorzien wij gemeenschappelijke activiteiten voor alle 
leeftijden? 
 
Waar doen zich nog kansen voor om meer gemeenschappelijke activiteiten voor alle 
leeftijden te integreren in de catechese? 

 

Aanknopingspunten tussen catechesewerking en  
de drie basiswegen van initiatie 

 

 Die initiatie behelst altijd drie terreinen: de verkondiging, de liturgie en de diaconie.  (…) 
Voorop staat het luisteren naar de Schrift. Daarom is een goede verkondiging van de 
Schrift zo belangrijk. (…) Daarnaast is er de liturgie waar mensen het hart van het geloof 
leren vermoeden en kennen. (…) De liturgie is ook de ruimte waar de Kerk mensen met 
liefde in haar huis ontvangt. (…) Ten slotte is er het terrein van de diaconie. Wat het 
evangelie betekent en hoe het mensen verandert, toont zich in de zorg voor wie arm en zwak 
is.  (Groeien in geloof, blz. 6-7) 

 
Op welke wijze leggen wij in onze catechesewerking de relatie met de Schrift, de liturgie en 
de diaconie? 
 
Waar doen zich nog kansen voor om deze relatie te leggen? 
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6 Gemeenschapsvorming 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
De citaten handelen over hoe gemeenschapsvorming gebeurt en hoe ze het leven 
van de individuele christen en van de geloofsgemeenschap bevraagt, in beweging 
zet, bezielt.  

De citaten samen met de vraagjes willen u helpen om kritisch te kijken naar de 
werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z. ze willen u helpen zien wat goed 
is en wat voor verbetering vatbaar is. 

 

 

Gemeenschapsvorming: onderlinge liefde 

 

Zij (= allen die de parochie mee-dragen, nvdr) moeten immers zoveel mogelijk “in staat van 
ontmoeting” zijn, zowel met God als met mensen. Dit kan maar vanuit de absolute prioriteit 
van de onderlinge liefde. Mensen moeten opnieuw van christenen kunnen zeggen: “Zie hoe 
zij elkaar liefhebben”. (Het parochieteam in de kijker” blz. 9) 

 
Op welke manier geven we in onze parochie/federatie aandacht aan de groei in onderlinge 
liefde? 
 
Waaraan denk je dat mensen deze onderlinge liefde in onze gemeenschappen kunnen 
herkennen? 

 

 

 

Gemeenschapsvorming: ruimte maken voor ontmoeting 

 

De eerste ingesteldheid die doorheen alles van parochieverantwoordelijken wordt verwacht, 
is dus die van een authentieke, onvoorwaardelijke en geïnspireerde liefde. Al de rest, alle 
organisatorische zorgen, komen op de tweede plaats. Hier dringen vereenvoudiging en 
standaardisering zich op.” (Het parochieteam in de kijker, blz. 9) 

 
Bij welke beslissingen slagen we er in onze parochie in om de veelheid van dagelijkse 
beslommeringen en opdrachten in de parochie te beperken en om telkens terugkerende 
activiteiten te standaardiseren? Welk effect had dit? 
 
Waar kan nog vereenvoudigd en gestandaardiseerd worden (om tijd vrij te maken voor 
ontmoeting en gemeenschapsvorming)? 
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Gemeenschapsvorming: openheid voor nieuwkomers 

 

Velen worden door het geloof pas echt gefascineerd, als ze uitdrukkelijk in contact komen 
met een vitale geloofsgemeenschap. Je wordt christen door de doop en de onderdompeling 
in het water. Maar je leert het geloof pas echt smaken, wanneer je ook ‘ondergedompeld’ 
wordt in het leven van de Kerk. Catechesemomenten gaan dus best samen met een 
concrete kennismaking met het leven in de plaatselijke geloofsgemeenschap, in het 
bijzonder met haar liturgie en haar daadwerkelijke zorg voor mensen.   
Dit vraagt natuurlijk om gastvrije gemeenschappen, parochiaal of parochie-overstijgend, 
gemeenschappen waar een nieuwkomer zich van harte welkom mag weten. (Volwassen 
worden in geloof, blz. 35-36) 

 
Hoe laten wij nieuwkomers kennismaken met het leven van de plaatselijke 
geloofsgemeenschap? 
 
Welke kansen zien we nog? 

 

 

 

 

Gemeenschapsvorming: kringverbreding 

 

Een parochieteam moet een “ploeg” zijn, die de parochie draagt. Deze ploeg is noodzakelijk 
voor de dynamiek en de cohesie van de plaatselijke gemeenschap. (…) Een parochieteam 
dient heel goed in voeling te blijven met de parochie. Het moet daarom af en toe de kring 
verbreden. Daartoe zijn er verscheidene mogelijkheden. 
- Vooreerst is er de mogelijkheid om enkele keren per jaar iemand uit een deelgroep van 

de parochie op het parochieteam uit te nodigen. (…) 
- Verder bestaat er in sommige parochies de gewoonte om af en toe (bijvoorbeeld twee- of 

driemaal per jaar) een vaste en ruimere raad (het betreft hier een “parochieraad” in 
eigenlijke zin…!) samen te roepen. (…) 

- Nog een andere mogelijkheid bestaat erin bijv. om de twee jaar, alle leden van de 
pastorale en christelijke socio-culturele groepen van de parochie samen te brengen voor 
een zogenaamd “parochiaal beraad”.” 

(Het parochieteam in de kijker, blz. 9) 

 
Hoe doen wij in onze parochie aan kringverbreding? 
 
Welke kansen zien we nog? 
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7 Sleutelen aan structuren 

Hieronder vindt u een aantal citaten uit beleidsdocumenten van de laatste vijftien jaar. 
De citaten handelen over beleidsaccenten in verband met de organisatorische 
vormgeving van onze geloofsgemeenschappen.  

De citaten samen met de vraagjes willen u helpen om kritisch te kijken naar de 
werking van de eigen geloofsgemeenschap, d.w.z.  ze willen u helpen zien wat goed 
is en wat voor verbetering vatbaar is. 

 

 

‘Eucharistische gemeenschap’ vormen 

 

Op één of enkele vaste plekken vindt de wekelijkse zondagse eucharistieviering in de 
federatie plaats, waarnaast in de andere kerken – in de mate van het mogelijke – 
afwisselend in een beurtsysteem, de eucharistie wordt gevierd. De keuze voor een vaste 
plek en voor de zogenaamde betere uren maakt dat continuïteit wekelijks verzekerd is en 
markeert een vast referentiepunt voor de gelovigen. (…) De eucharistische gemeenschap op 
een vaste plek kan ook oriëntering en perspectief geven aan de verschillende uitzichten van 
de pastoraal over heel de federatie en aan de band tussen de pastoraal in de plaatselijke 
gemeenschappen met de eucharistieviering, die van dit christelijk leven toch hoogtepunt en 
bron wil zijn. (Eucharistie vieren op zondag, blz. 11) 

Hoe leggen wij in onze gemeenschappen de band tussen de eucharistieviering en de 
pastorale activiteiten? 

Een denkoefening: welke kerk zou mogelijk als zo’n vaste plek (je zou ze de “centrumkerk” 
kunnen noemen) in onze federatie kunnen functioneren? 

Welke perspectieven biedt zulke keuze voor de ruimere organisatie van de pastoraal ter 
plaatse? 
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Standaardiseren 

 

De veelheid van dagelijkse beslommeringen en opdrachten in de parochie moet beperkt 
worden. Telkens terugkerende “bedrijvigheden” van de parochie zouden op een eenvoudiger 
manier, d.w.z. meer “gestandaardiseerd” moeten kunnen gebeuren.  
Initiatieven bijv. die horen bij de steeds terugkerende liturgische jaarkring moeten niet telkens 
helemaal opnieuw worden uitgedacht. (…)De officiële liturgie biedt pareltjes van gebeden en 
teksten met een verrassende diepgang.  
(Verder bv. de parochiecatechese, het dagelijks bestuur van de parochie…) 
De grotere standaardisering van het parochieleven is echter geen doel op zich. Wel komt het 
erop aan dat allen die de parochie mee-dragen, niet alleen organisatorisch bezig zijn. 
(Parochieteam in de kijker, blz. 8 en 9) 

 
Hoe staan wij tegenover de gedachte: standaardiseren (vereenvoudigen) om naar het 
essentiële te gaan? 
 
Op welke terreinen zien wij dit reeds gebeuren? 
 
Welke mogelijkheden zien wij om hierin nog verdere stappen te zetten? 
 

 

 

 

 

Het samenspel parochie – federatie – dekenaat 

 

Tijdens de “groei” van de federaties werd gesproken over de dynamiek die samenwerkende 
parochies moeten krijgen om het evangelie te verkondigen, om de liturgie intenser te kunnen 
vieren en op een meer getuigende wijze “dienst aan de wereld” te zijn. Er werden aan de 
pastorale verantwoordelijken ook concrete samenwerkingsmodellen voorgesteld in verband 
met bijv. Kerk & Leven, de uren van de zondagsvieringen of in verband met de 
samenkomsten van deelgroepen in de pastoraal. (Vaar naar het diepe, blz. 14) 

 
 
Probeer in kaart te brengen wat er op welk niveau gebeurt (parochie, federatie, dekenaat). 
Welke samenwerkingsverbanden tussen deze niveaus bestaan er bij ons? 
 
 
Op welk niveau in het samenspel worden de beslissingen genomen? 
 
 
Welke vaststellingen doen we? Wat denken we hierover? 
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Deel III STERKTE- EN ZWAKTEANALYSE 

 
 
STERKTEN 
Wat gaat goed en willen we zeker behouden 
naar de toekomst toe? 

ZWAKTEN 
Wat gaat niet zo goed? Wat willen we 
verbeteren of veranderen naar de toekomst 
toe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KANSEN 
Welke mogelijkheden zien we buiten ons 
team waardoor we kunnen bouwen aan de 
toekomst van onze parochie? (Denk aan 
verenigingen, werkgroepen, samenwerking 
in federatie en dekenaat) 

BEDREIGINGEN 
Welke tendensen zien we in de samenleving 
rondom ons waardoor het pastoraal werk 
van morgen er niet gemakkelijker op wordt 
gemaakt? M.a.w. welke uitdagingen zien 
we? 
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Deel IV VERDIEPING IN HET LICHT VAN DE SCHRIFT. 

God spreekt, God roept… 

 

 

De parochie mogen we ontdekken als een plek van sterke ervaringen, van diepgang, 
uiteindelijk van Godsontmoeting. Er gebeurt zoveel dat Godsontmoeting kan bewerken in het 
parochiale leven. De uitdaging is: hoe zie je, in de dingen die je meemaakt, Gods werkzame 
aanwezigheid? Hoe creëer je zulke verdiepingsmomenten? De weg lijkt mij uitgestippeld te 
zijn op dit parcours: meemaken, kijken, aanvoelen, verwoorden… 
 
 
Je zal de diepte maar zien in de uitwisseling over deze ervaringen, en vooral in het licht van 
de Schrift.  Gods Woord werkt immers als spiegel om, in en als parochiegemeenschap, onze 
ervaringen te verwoorden.  Daarom is het samen spreken, vanuit de Schrift, over geloof en 
leven dé plek van verdieping en Godsontmoeting. De Schrift reikt ons de Woorden bij uitstek 
aan om onze ervaring gelovig te duiden en te verdiepen. Geloof en leven delen vanuit de 
Schrift is een fundamentele weg om elkaars ervaring te verrijken en om samen anders naar 
de dingen te kijken en ze vanuit de diepte te doen…. Het is even evident gezegd als het 
moeilijk is om dit ook te doen, zowel in een parochieteam als op alle mogelijke plaatsen. 
 
Een reflectiemoment van “zien” naar “verwoorden” in het licht van de Schrift kan  bestaan uit 
drie stapjes.  
 

1. Wat maakte je mee? Wat was de aanpak? 
 

2. Kan één van onderstaande Schriftcitaten het gebeuren in de diepte belichten? 
 

3. En dan nog eens opnieuw. Wat héb je nu eigenlijk  meegemaakt?! 
 
 
Van “doen, meemaken”, gaat het naar “zien”, “aanvoelen” en “verwoorden”. Het Schriftwoord 
brengt de kanteling van de ervaring teweeg. Ervaringen en leven delen in het licht van de 
Schrift is dan ook van uitzonderlijk belang voor ieder christelijk leven, voor iedere vorm van 
parochieopbouw. Van leven naar Woord, van Woord naar leven zal onze ervaring op de 
golflengte van het evangelie brengen, van het besef dat we onze schat te allen tijde te delen 
hebben met velen, als een uitnodiging, als een mogelijkheid die voorligt… 
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“Waarmee zal Ik het Rijk Gods vergelijken? 
 Het gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, 
totdat deze in hun geheel gegist waren.” (Lc 13,20-21) 
 

 

“Gist in het deeg” roept ons op om op de plaats waar wij ons bevinden 
de parochie een gelaat te geven, ons te laten oproepen om daar 
christelijk leven te voeden. 

 

 

 

Zie ik dit Schriftwoord gebeuren bij mezelf, in mijn gezin, mijn vereniging, mijn 
geloofsgemeenschap? Wat helpt, wat hindert? 
Kunnen we als gezin, team of vereniging een stap zetten om dit Schriftwoord vast te houden 
of te verdiepen? Wat helpt, wat hindert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” (Joh 15,5) 
 

 

“Ik ben de wijnstok, gij de ranken” herinnert ons aan de fundamentele 
structuur van verbondenheid van verscheidene kringen en netwerken 
die elke geloofsgemeenschap en de samenleving doorkruisen. 
 
 
 

Zie ik dit Schriftwoord gebeuren bij mezelf, in mijn gezin, mijn vereniging, mijn 
geloofsgemeenschap? Wat helpt, wat hindert? 
Kunnen we als gezin, team of vereniging een stap zetten om dit schriftwoord vast te houden  
of te verdiepen? Wat helpt, wat hindert? v
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Toen Hij zag dat ze Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt 
gij?” Ze zeiden tot Hem: “Rabbi – Meester – waar  verblijft ge?” 
Hij zei hun:”Ga mee om het te zien”. Daarop gingen ze mee en 
zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven ze bij Hem.  
Het was ongeveer het tiende uur.” (Joh 1, 38-39). 

 

 

“Kom en zie” is de uitnodiging om bij iedere aanraking, op de 
knooppunten van vele netwerken, de mogelijkheid te wekken tot een 
geloofsparcours. 
 
 
 

Zie ik dit Schriftwoord gebeuren bij mezelf, in mijn gezin, mijn vereniging, mijn 
geloofsgemeenschap? Wat helpt, wat hindert? 
Kunnen we als gezin, team of vereniging een stap zetten om dit schriftwoord vast te houden  
of te verdiepen? Wat helpt, wat hindert? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij Hem 
verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. 
Daarop sprak Hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee naar een 
eenzame plaats om alleen te zijn  en rust daar  wat uit…” 

 (Mc 6, 30-31). 
 

 
“Kom nu zelf naar een eenzame plaats” helpt de parochie beseffen dat 
ze afstand moet nemen van de vele activiteiten en werkzaamheden, ja 
zelfs afstand van de kleine besloten kring, om te herbronnen, om zich 
te laten voeden door Woord en Brood van de Heer, en om dan weer 
terug te keren…   
 
 
 

Zie ik dit Schriftwoord gebeuren bij mezelf, in mijn gezin, mijn vereniging, mijn 
geloofsgemeenschap? Wat helpt, wat hindert? 
Kunnen we als gezin, team of vereniging een stap zetten om dit schriftwoord vast te houden 
of te verdiepen? Wat helpt, wat hindert? 

v
r
a
a
g
 

v
r
a
a
g
 



 23 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochievicariaat 

Vrijwilligersplein 14 

3500 Hasselt 

T.: 011 28 84 49  

F.: 011 28 84 77  

E.: vicariaat.parochies@bisdomhasselt.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoordelijke uitgever: 

VZW PASTORAAL INFORMATIECENTRUM 

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 

D/2009/1671/7 


