Stappenplan om te komen
tot een beleidsplan voor parochies
HOE GAAN WE DAT AANPAKKEN?
A. Kerngroep vitalisering
B. ‘Kloostermoment’
STAP 1 Wie zijn wij? Verkenning van ons geloof in deze wereld
STAP 2: Het religieuze landschap
STAP 3: Verkenning van de pastorale situatie en zoeken naar mogelijkheden van
vitalisering
DE DROOMFASE: WAT WILLEN WE BETEKENEN ALS PAROCHIE?
DE INVENTARISATIEFASE
DE HEFBOOMFASE
C. Beleidsplan opstellen
D. Begeleiden en evalueren
E. Vieren en danken

STAP VOOR STAP
A. Het vormen van een ‘kerngroep vitalisering’.
Het gaat hierbij om mensen die met de parochie(-cluster) bezig zijn en er nog wat mee
willen.
Deze mensen komen uit de volgende groepen kunnen komen:
 De pastoors, kapelaans, diakens, catechisten, pastorale werkers, enz.
 De leden van het kerkbestuur
 De leden van de pastoraatsgroep
 De leden van de parochieraad
 Religieuzen in de parochie
 Gezinnen
 Vrijwilligers met speciale talenten
 Enz
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B. ‘Kloostermoment’: we gaan een of twee dagen samen zitten op een
inspirerende plek
STAP 1 Wie zijn wij? Verkenning van ons geloof in deze wereld
Wat is de kern van ons geloof?
Wat verwacht God vanuit dat geloof in zijn liefde van ons…? wat is onze
missie door Hem gegeven? Hoe verkondigen we het : Evangelie en de
liefde van Jezus Christus verkondigen in woord en daad.
Hoe vormen we daarbij een gemeenschap die dat leeft en uitdraagt?
Kunnen we dit met elkaar delen en van elkaar leren?

•
•

•
•

STAP 2: Het religieuze landschap
We proberen zicht te krijgen op wat geloof en zingeving in de huidige maatschappij
betekenen
Hoe denken mensen vandaag over zingeving, God, geloof….
Wat verwachten ze van ons?
Hoe kijken wij daar vanuit ons geloof en onze liefde tegenaan?

•
•
•

STAP 3: Verkenning van de pastorale situatie en zoeken naar mogelijkheden
van vitalisering
Hier brengen we de inzichten van de vorige fases in de praktijk brengen door een of
meer thema’s (bv. catechese, liturgie, communicatie, zorg voor de armen…)
exemplarisch te exploreren en er praktische conclusies uit te trekken. Hier werken
we in drie bewegingen:
1. DE DROOMFASE: WAT WILLEN WE BETEKENEN ALS PAROCHIE?
Bedoeling is om niet gehinderd door allerlei obstakels te ‘dromen’ wat voor jou
de ideale missionaire parochie is
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Op het terrein van liturgie
Op het terrein van catechese
Op het terrein van diaconie
Op het terrein van gemeenschapsopbouw
kerkgebouw
menskracht

2. DE INVENTARISATIEFASE
Nu gaan we voor elk domein kijken wat we al hebben. Wat is er, wat doen we…
• in de eigen parochie, cluster, dekenaat
• in het bisdom (vorming, ondersteuning….)
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3. DE HEFBOOMFASE
Oproepen tot vernieuwing kan een cliché worden… je hebt het al zo vaak
gehoord: we zouden dit moeten doen, dat zou goed zijn.. maar je hebt het al
druk genoeg om de dingen die er zijn in stand te houden. Is er wel ruimte voor
iets nieuws? En wat doe je dan met het oude?
Het mooie is dat er vaak in wat we doen al heel wat mogelijkheden zitten, en de
‘truc’ zit hem het inpassen van wat er is in een nieuwe dynamiek. Zo kan wat
aanvankelijk heel arbeidsintensief leek, helemaal niet zo veel meer werk vragen,
soms zelfs minder.
Een methode om dit op het spoor te komen is de HEFBOOMMETHODE. Die gaat
als volgt:


We gaan de droomfase verbinden met de inventarisatie! Wat hebben we al
dat we kunnen gebruiken om de droom te realiseren? Wat moeten we
daarvoor doen? Wat hebben we nodig aan opleiding, middelen? Wat is er al
dat ons kan helpen (bv. good practices, ondersteuning en opleiding
diocesane diensten, projecten…)
We noemen dit de HEFBOOMANALYSE.
We nemen dus de bestaande middelen en gaan die heroriënteren,
optimaliseren, groeperen…en kijken wie en wat ons daarbij kan helpen



Niet alles kunnen we met het bestaande, maar wel al veel.
Daarnaast is er nood aan INNOVATIE!: wat moeten er opgericht om te
komen tot de gewenste praxis? Waar kunnen we daarvoor de nodige
mensen en middelen vinden en wie kan ons daarbij ondersteunen?
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Je kunt de fases afronden met het invullen van onderstaand schema: breng alle
denksporen onder in een van de domeinen en verwoord ze per fase

DOMEIN/fase

Droomfase

Inventarisatiefase:
wat hebben we al
dat kan dienen om
dit te realiseren?

Innovatie
Wat hebben we
nog nodig aan
nieuwe dingen
om dit te
realiseren

catechese
diaconie
liturgie
gezinnen
kerkgebouw
opleiding
jeugd
gemeenschapsvorming
C. Het maken van een concreet beleidsplan op basis van dit proces
In het beleidsplan beschrijf je een visie/visioen voor de nabije toekomst. Je laat zien
hoe je als parochie/geloofsgemeenschap aanwezig bent in de vier pijlers die ons tot
kerk/geloofsgemeenschap maken. Op basis van de hefboomanalyse selecteer je
prioriteiten en kijkt dan hoe je die kunt realiseren.

Wat willen we doen

Op welke termijn

Welke middelen hebben
we daarvoor nodig:
Materieel
Opleiding
Ondersteuning

Liturgie
Catechese
Diaconie
Gemeenschapsvorming
Gezinnen
Jeugd
Opleiding
Kerkgebouw
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D. Het begeleiden en evalueren van de uitvoering.






1 verantwoordelijke kiezen.
Sturen en zelforganiserend.
Tussentijdse resultaten zichtbaar maken.
Communiceren.
Afsluiten.

E. Het parochiedankfeest.
Danken, vieren en gesterkt weer verder!
TIJDSPAD
Tegen zomer 2018: inplannen van kloostermoment en tijdspad 6 stappenplan
HOE KUNNEN WE JE HELPEN?
•
•
•
•
•

Ondersteuning bij het denkproces en het opstellen van het plan
Werkmodellen en materiaal voor het kloostermoment
Begeleiding van het kloostermoment en hefboommoment
Ondersteuning beleidsplan
Opleiding

Mail voor ondersteuning of meer informatie naar g.lux@bisdom-roermond.nl
of kijk op de speciale webpagina www.bisdom-roermond.nl/parochievernieuwing
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