
MISSIE VAN DE PASTORALE EENHEID ASSEBROEK 
 

 

Het voorbije jaar werd door de denkgroep grondig en intens nagedacht en uitgewisseld over 

de vragen: wat geloven we, waarvoor willen we gaan, wat is ons doel, onze missie als 

Pastorale Eenheid. Dit denkproces resulteerde in onderstaande missietekst. Deze missietekst 

vormt de toetssteen voor alle verdere stappen die we nemen op weg naar de vorming 

Pastorale Eenheid. 

 

 

Missie van de Pastorale Eenheid Assebroek 
behorend tot het bisdom Brugge 

verbonden met de universele Kerk 

geworteld in de Bijbels-christelijke traditie 

 

 

Als Pastorale Eenheid  Assebroek geloven we 

 

- dat  iedere mens gezegend en gedragen wordt door een levende en liefdevolle God; 

- dat die liefde van God via mensen tastbaar bij mensen komt; 

- dat mensen in het levensverhaal van Jezus van Nazareth een uitzonderlijk voorbeeld hebben 

hoe  dit concreet kan worden uitgedragen; 

- dat de beleving en verwezenlijking hiervan begint daar waar mensen leven naar zijn Geest. 

Dit geloof is de basis van ons engagement:  we willen antwoorden op het appel dat van God 

naar ons uitgaat om Zijn liefde zo authentiek en boeiend mogelijk gestalte te geven.   

 

 

Als Pastorale Eenheid Assebroek vinden we het dan ook belangrijk 

 

- dat wij ons in ons eigen leven geïnspireerd weten door Gods liefde; 

- dat dit voelbaar aanwezig is in onze omgang met elkaar en anderen,  buren, familie en 

vrienden, mensen dichtbij en veraf; 

- dat dit in het bijzonder ook blijkt uit onze omgang met zieken, rouwenden, armen, 

vluchtelingen en eenzamen zowel in onze geloofsgemeenschap als daarbuiten; 

- dat iedereen onze liefdevolle nabijheid, respect en eerbied, zorg en gastvrijheid ervaart; 

- dat we deze zorg en eerbied ook uitstralen in ons omgaan met de schepping. 

 

 

Hiertoe willen we elkaar en anderen bemoedigen en inspireren 

 

- in oprecht doorleefde vieringen; 

- in initiatieven van geloofsverdieping en dienstverlening; 

- in momenten van ontmoeting en uitwisseling; 

- in de contacten met alle zoekende mensen die we op onze weg ontmoeten. 

 

 

Het is onze roeping om dit waar te maken, nu en morgen, 

met iedereen die zich geraakt voelt door deze boodschap. 


