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‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’

Toekomstvisie van het pastoraal team
voor de parochies H. Christoffel, H. Norbertus  
en Thomas a Kempis

Kernopdracht 
‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’ Deze indringende 
vraag stelt Jezus aan zijn leerlingen in het 
evangelie van Mattheüs (16,13-20). Die vraag 
raakt ook ons: Welke betekenis heeft Jezus Christus 
in ons leven en hoe leggen wij getuigenis van hem 
af ?  
Het pastoraal team ziet het als kernopdracht 
steeds duidelijk te maken wie Christus is voor 
ons, voor onze parochie en voor onze wereld. 
Hij is het hart van onze gemeenschap. Zijn 
Blijde Boodschap is bron van inspiratie en 
bemoediging. 

Ons werk staat in het licht 
van de toekomst

Ons werk staat in het licht van de toekomst. Wij 
willen ervoor zorgen, dat Jezus Christus en zijn 
Blijde Boodschap over tien jaar nog steeds onze 
gidsen kunnen zijn.
Sociale wetenschappers vertellen het verhaal 
van een krimpende kerk. Die realiteit zien we 
onder ogen. Maar wij geloven dat Jezus ons 
de Geest heeft nagelaten om de weg te wijzen 
naar een toekomst. Zeker, die toekomst ziet 
er anders uit dan het katholieke verleden dat 
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Liefde uitdragen 
Liefde uitdragen is God zelf zichtbaar 
maken. De Bijbel heeft het over de liefde als 
de onvoorwaardelijke relatie van God tot 
ons. Hij heeft ons als eerste liefgehad. Het is 
iets heel anders dan onze romantische, vaak 
exclusieve liefde.
Gods liefde is op zoek naar iedere mens 
ongeacht wie hij is of wat hij doet.

De toekomst van onze geloofs-   
gemeenschap wordt bepaald door 

de wijze waarop wij ons geloof 
voeden en vernieuwen

Kerntaken
Er zijn vier taken waarop wij onze energie en 
onze tijd willen richten:

1. Het geloofsgesprek
De toekomst van onze geloofsgemeenschap 
wordt bepaald door de wijze waarop wij ons 
geloof voeden en vernieuwen. Wij zullen 
elke gelegenheid aangrijpen om met mensen 
in gesprek te zijn over ons geloof. Alles 
wat mensen doen en meemaken, in hun 
persoonlijk leven, in hun gezin of familie, 
in hun werk of hun buurt, heeft met geloof 
te maken. God is verbonden met heel de 
wereld en met alles wat wij doen en daarom 
is het mogelijk Hem steeds opnieuw ter 

achter ons ligt. Parochianen ondervinden zelf 
dat tijden veranderen en de kerk die zij kenden 
er niet meer is. Deze nieuwe realiteit daagt ons 
uit om onze aandacht te geven aan de diepste 
betekenis van kerk zijn. De manier, waarop 
we de boodschap van het evangelie van Jezus 
Christus vorm en inhoud geven, komt er anders 
uit te zien. 

Grondslag
De grondslag van het pastorale werk zijn drie 
deugden: geloof, hoop en liefde. Concreet 
betekent dat:
 

Geloof voeden en versterken
Net als het lichaam moet onze geest 
voortdurend gevoed worden.  We kunnen 
niet teren op het geloof dat we ooit hebben 
ontvangen of meegekregen, zoals het 
lichaam niet kan teren op het voedsel dat 
het ooit heeft gekregen. Net als het lichaam 
heeft onze geest regelmatig voedsel van 
goede kwaliteit nodig (geen fast-food).
 
Hoop wekken
De kerk heeft het moeilijk. We zien de 
betrokkenheid bij de kerk afnemen en de 
kerkleden vergrijzen. Er is de pijn om het 
misbruik door kerkelijke ambtsdragers. 
Tegen deze ontwikkelingen in, houden wij 
de hoop levend dat Christus zijn kerk niet in 
de steek laat. Hij is en blijft onze toekomst.
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nieuwe generatie over te brengen. Daarbij 
gaat het er tevens om mensen te interesseren 
voor het werken ten dienste van kerk en hen 
te laten ervaren dat God hen roept om zich 
daarvoor in te zetten.

Pastoraat wil mensen 
Gods nabijheid laten 

ervaren

4. Pastorale nabijheid
Pastoraat is in de eerste plaats mensen Gods 
nabijheid laten ervaren. Te midden van 
de veelheid aan taken en organisatorische 
beslommeringen zorgen wij ervoor dat 
deze kerntaak altijd vervuld wordt. Mensen 
zullen ervaren dat we daarvoor beschikbaar 
zijn.  Mensen die worstelen met vragen rond 
hun geloof of zingeving zullen nimmer 
tevergeefs bij ons aankloppen. 
Voor pastoraat maken we altijd tijd.

Binnen de drie parochies heeft het pastorale 
team haar rol op basis van de zending die zij 
van de bisschop heeft ontvangen. Elk van 
de bovengenoemde kerntaken kan slechts 
uitgevoerd worden als die mede wordt 
gedragen door de hele gemeenschap. Als 
team zullen we onze taken duidelijk verdelen 
zodat er helderheid is over ieders eigen 

sprake te brengen. Wij zoeken dat gesprek 
in onze gemeenschappen, in het onderwijs 
(van basisschool tot beroepsopleiding en 
universiteit), in het maatschappelijk verkeer 
en in contacten met gemeentelijke en 
provinciale overheden.

2. Het vieren van ons geloof
Het vieren van de Eucharistie is het hart 
van ons geloof en van ons kerk-zijn. Het is, 
in verschillende omstandigheden, een bron 
van vreugde, oriëntering, bemoediging of 
troost. In de komende jaren zullen er steeds 
minder gewijde ambtsdragers zijn. We gaan 
dus op zoek naar alternatieve manieren van 
vieren. Daarbij gaat het niet om Woord- en 
Communievieringen. Wij willen vermijden, 
dat dit type viering in concurrentie staat 
met het vieren van de Eucharistie. We 
denken aan het ontwikkelen van kleine 
gemeenschappen, waarin momenten van 
gebed en bezinning kunnen plaatsvinden. 
Waardevolle momenten, waarop het geloof 
zich verbindt met ons dagelijks leven.

3. De nieuwe generatie
Het is waar dat nieuwe generaties weinig 
betrokken zijn bij de kerk. Toch is bij hen de 
behoefte aan verdieping en zingeving wel 
degelijk aanwezig. Wat zij zoeken, past niet 
meer goed bij de huidige kerk. Wij willen 
nieuwe wegen te zoeken om de betekenis 
van de boodschap van het Evangelie aan de 
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nieuwe generatie. Het probleem lijkt niet zozeer 
de inhoud maar vooral de vorm. Jongeren en 
jongvolwassenen zijn op zoek naar spiritualiteit 
en bezieling en willen antwoorden op vragen 
naar zingeving. De huidige vorm van bijv. 
gespreksgroepen past niet meer. Evenement-
achtige ontmoetingen, met wellicht duidelijke 
identificatie-figuren, lijken meer te passen bij 
deze tijd.  Ook denken wij dat we meer moderne 
communicatiekanalen moeten inzetten 
(sociale media en het vormen van groepen 
van gelijkgestemden). Het pastoraal team zet 
voorlopig in op drie projecten:

Uitbouw van sacramentencatechese
De catechesemomenten bieden de 
mogelijkheid om in contact te treden met 
zowel kinderen en jongeren als hun ouders. 
Wij gaan onderzoeken of wij dat contact 
kunnen uitbreiden en verdiepen. Wij zullen 
daarbij – op basis van ervaringen in het 
verleden - nieuwe vormen ontwikkelen.

Aandacht voor tieners
Wij willen onderzoeken of wij kunnen 
inspelen op de nieuwsgierigheid van tieners. 
Zij willen veel verkennen en onderzoeken 
in verschillende richtingen. Hoewel 
maatschappelijke stages niet meer verplicht 
zijn in het middelbaar onderwijs, zien wij 
daarin een mogelijkheid tot contact. Van 
daaruit kunnen wij verder bouwen.

verantwoordelijkheid en de inbreng van het 
pastorale team. Leden van het pastoraal team 
hebben als kerntaak om God ter sprake te 
brengen en de boodschap van het evangelie uit 
te dragen. We zullen daarom voorrang geven 
aan activiteiten en bijeenkomsten waarbij onze 
bijdrage belangrijk is.

In de geloofsgemeenschappen leveren de 
pastoraatsgroepen een waardevolle bijdrage 
aan de realisering van pastorale nabijheid. Het 
pastoraal team zal per parochie de leden van 
de pastoraatsgroepen met elkaar in gesprek 
brengen en hen een programma van vorming en 
toerusting aanbieden. 
Wij zijn blij met de grote hoeveelheid werk die 
door vrijwilligers wordt verzet. Onze dank gaat 
uit naar parochiebesturen, pastoraatsgroepen, 
lokale raden en vrijwilligers die zorg 
dragen voor een breed scala aan taken in de 
geloofsgemeenschappen en parochies.

Het probleem lijkt niet zozeer 
de inhoud maar eerder 

de vorm

Initiatieven voor de nieuwe generatie
Na   gesprekken in de parochies en 
geloofsgemeenschappen heeft het pastoraal 
team onderzocht wat we kunnen doen voor de 
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aanwezig te laten zijn. Ook stellen wij een 
spreekuur in: een wekelijks moment waarop 
mensen zonder afspraak naar het pastoraal 
trefpunt kunnen komen en een beroep kunnen 
doen op de daar aanwezige pastor.

Naast de pastorale trefpunten blijft het 
Eucharistisch centrum in de basiliek van 
Zwolle gehandhaafd. Het is de plek waar ook 
in de toekomst iedere zondag de Eucharistie 
op waardige en inspirerende wijze gevierd zal 
blijven worden.

Samenwerking
Het pastoraal team zoekt de samenwerking 
met anderen waar dat nodig en zinvol is. Bij het 
betrekken van de nieuwe generatie gaan we op 
zoek naar partners die weten hoe we de juiste 
snaar kunnen raken en die ons behulpzaam 
zijn bij het ontmoeten van jongeren en 
jongvolwassenen. Gezien de omvang van het 
pastoraal team zijn wij niet in de gelegenheid 
structureel deel te nemen aan bijeenkomsten 
in het kader van oecumene of interreligieuze 
dialoog. Op die terreinen opereren wij meer 
vanuit een netwerk-benadering dan op 
institutionele wijze. Wel onderhouden wij 
zorgvuldig onze persoonlijke contacten met 
vertegenwoordigers van andere christelijke 
kerken en andere religies. Op verzoek nemen wij 
deel aan gezamenlijke activiteiten. 

Een handreiking aan jongvolwassenen 
Het aantal jongvolwassenen dat kampt 
met burn-out klachten neemt toe. Er lijkt 
behoefte aan een ander perspectief. Een 
andere kijk op het leven, die hen helpt bij 
het vinden van een beter evenwicht tussen 
innerlijk kompas en alles wat aandacht 
vraagt.

Drie pastorale trefpunten
De drie parochies beslaan een groot gebied. 
Dat vraagt om een werkbare organisatie 
voor het pastorale team. Daarom bundelen 
wij onze activiteiten zoveel mogelijk in 
drie pastorale trefpunten. In die trefpunten 
worden activiteiten samengebracht die 
de individuele geloofsgemeenschappen 
overstijgen. We bedoelen gemeenschappelijke 
sacramentencatechese, toerusting van 
vrijwilligers, catechetische activiteiten 
en overleg met vertegenwoordigers van 
geloofsgemeenschappen. Ook individueel 
pastoraat of vervolggesprekken na belangrijke 
levensmomenten willen wij zoveel mogelijk 
in de trefpunten onderbrengen (afhankelijk 
van de mobiliteit van mensen). Met het oog op 
beschikbare ruimte, parkeergelegenheid en 
aanwezige voorzieningen zijn Dronten, Zwolle 
(Jozef ) en Steenwijk de logische locaties voor 
het inrichten van deze pastorale trefpunten. Wij 
streven ernaar in elk van deze drie trefpunten 
op bepaalde dagen in de week één teamlid 
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overneemt). Stoppen kan ook gestalte 
krijgen door activiteiten gericht af te 
bouwen. 

Op de weg naar de toekomst kunnen de 
geloofsgemeenschappen rekenen op het 
pastoraal team en de parochiebesturen voor 
ondersteuning en begeleiding.

Communicatie
De omvang van de parochies en de verwachting 
dat het pastoraal team in de loop van de 
komende jaren verder zal krimpen, maken 
het ontwikkelen van een goede interne 
communicatie steeds belangrijker. Alleen op die 
manier kunnen de pastores goed inspelen op de 
gebeurtenissen en behoeften in de individuele 
geloofsgemeenschappen. Voor al haar 
activiteiten en voornemens zal het pastoraal 
team een centraal communicatiekanaal 
ontwikkelen. Dit digitale medium (denk aan 
website, sociale media, facebook, etc.) staat 
ten dienste van de uitvoering van het pastorale 
beleid en kan daartoe op ieder gewenst ogenblik 
worden ingezet.

Mensen dragen zoveel mogelijk
zelf verantwoordelijkheid 

voor de taken die horen bij de 
geloofsgemeenschap

Eigen werkzaamheid van de 
gemeenschap is de basis voor 

vitaliteit!

Geloofsgemeenschappen
De lokale geloofsgemeenschappen blijven 
we, zolang als dat kan, ondersteunen in hun 
streven om vitaal te zijn en te blijven. De eigen 
werkzaamheid van de gemeenschap is de basis 
voor die vitaliteit. Voor de organisatie van de 
eigen gemeenschap kan gedacht worden aan 
het laten samengaan van pastoraatsgroep en 
locatieraad of aan het vinden van coördinatoren. 
Sommige geloofsgemeenschappen zullen in de 
komende tien jaar moeten constateren, dat het 
in standhouden van een eigen programma niet 
langer realistisch is. Dan lijken er twee opties:

• Het is mogelijk dat twee of meerdere 
gemeenschappen kiezen voor 
samenwerking om het lokale 
geloofsleven overeind te houden; 

• Een gemeenschap kan ervoor kiezen 
om (op termijn) te stoppen. Dat is te 
realiseren door op de bestaande voet 
verder te gaan tot er sprake is van een 
natuurlijke beëindiging van activiteiten 
(in sommige gevallen kan dat betekenen 
dat de centrale parochieorganisatie iets 
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Eén parochiebestuur
Een logische ontwikkeling voor de toekomst 
is de vorming van één parochiebestuur 
voor het hele verzorgingsgebied. De 
samenstelling van dat bestuur hoeft niet 
langer op basis van vertegenwoordiging van 
geloofsgemeenschappen plaats te vinden. 

Ons werk staat in het licht 
van de toekomst

Nu al is het zinvol na te gaan of bepaalde 
activiteiten gezamenlijk gedaan kunnen worden 
(zoals de zorg voor de communicatie en het 
gebouwenbeheer). Het leidende principe bij de 
verhouding tussen parochiebestuur en lokale 
gemeenschappen zou de subsidiariteit moeten 
zijn. Binnen het kader van de traditie van de 
RK-Kerk betekent dat: mensen moeten (zo nodig 
met steun van bovenaf ) zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor de taken die 
horen bij de geloofsgemeenschap.

Pastorale visie is één van de 
bouwstenen voor onze 

gezamenlijke 
toekomst

Het pastoraal team wil haar toekomstvisie 
bespreken met zoveel mogelijk geïnteresseerde 
parochianen en zal daartoe het initiatief nemen. 
De pastorale visie is geen definitief document 
maar een bouwsteen die samen met andere 
bouwstenen de weg kan plaveien naar onze 
gezamenlijke toekomst. Wij nodigen iedereen 
uit om samen op te trekken in het vaste 
vertrouwen dat de Heer bij ons is en ons die 
nieuwe weg zal wijzen.

December 2019 

Het pastoraal team:

Ton Huitink

Jaap Scholten

André van Boven

Theo van der Sman

Jeanne Gerretzen-Veldhuis

Fokke van Dalen

Michael Buijkx
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