
Hoe en waar mensen goed onthalen in onze 

pastorale eenheden?  

Doel ‘Blij dat Jij/jij er bent’ tastbaar maken  

Omschrijving  Hoe mensen goed onthalen op een vergadering? 
 Hoe mensen onthalen in de liturgie? 
 Hoe mensen onthalen in open vergaderingen (bv. 

ouderavonden)? 

Hoe mensen goed onthalen op een vergadering?  
Blij dat jij er bent! 
• door de hartelijkheid en verbindende houding van de 

figuur van de moderator 
• door de aan de vergadering aangepaste “catering” (dus 

niet exuberant, maar ook niet al te karig) 
• door de open, hartelijke, ontspannen sfeer 
• door de wens om tot een consensus te komen niet ik-jij 

houding primeert (ik moet gelijk halen of als de 
meerderheid beslist, zal het zus of zo gebeuren) 
wel samengedragen verantwoordelijkheid – samen 
kerk willen vormen ter plekke 

• door beslissingen samen/eensgezind naar buiten te 
brengen 

• door openheid voor de leden (wat hen beroert en 
bezig houdt in hun dagelijkse leven) 

• door de vergaderlocatie (goede, ordelijke, verwarmde 
locatie – niet de “achterkeuken”) 

• door een goede timing van de vergadering (begin- en 
einduur respecteren) 

• vergaderzaal is klaar (moet dus niet nog opgeruimd 
worden) 

• door een agenda die op tijd is opgestuurd zodat de 
deelnemers zich kunnen voorbereiden -> dat is 
kwaliteit- en sfeerbevorderend 

• door een luisterende en aandachtige houding naar 
elkaar toe ipv te praten over eigen bezigheden 

Categorie: 

  
CCV in het bisdom Brugge 

CCV 



Omschrijving Hoe mensen onthalen in de liturgie?  
Blij dat jij er bent! 
Wekelijkse viering 
• voorganger/team begroet mensen voor of na de mis 
• vriendelijke aanwezigheid voor de mis ‘(in de kerk) van 

de voorganger zodat er eventueel  mogelijkheid is tot 
een gesprekje 

• kinderlectuur voorzien 
Speciale vieringen 
• idem als hierboven 
• ontmoeting na de viering met een drankje (koffie/

aperitiefje) 
 
Hoe mensen onthalen in open vergaderingen  
(bv. ouderavonden)? 
• aandacht voor een hartelijk woord van welkom met 

appreciatie voor catechisten en ouders 
• goede lokaalschikking 
• drankje aanbieden achteraf 
• kans geven tot babbel achteraf 
 
Ooit gehoorde quote : “Ontmoetingen voor of na een 
viering, voor of na een vergadering “brengen meer op” 
dan een “geforceerd” huisbezoek.” 


