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Jaarverslag 2015  en  Jaarprogramma 2016

van de parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph

Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2015 en het Jaarprogramma 2016. Hierin treft u het reilen en zeilen aan
van de parochie Christus’ Hemelvaart en H. Joseph en de plannen voor dit jaar.  

Voor Kerkbestuur en Pastoraatgroep vormen deze stukken enerzijds een evaluatieve terugblik en
anderzijds bieden ze een perspectief naar de nabije toekomst.

Het afgelopen jaar kan als rustig omschreven worden. Er waren geen grootse gebeurtenissen. Het
huidige jaar (2016) zal waarschijnlijk meer roering kennen. Er staan belangrijke dingen te gebeu-
ren. In het Jaarprogramma wordt daar nader op ingegaan.

Diverse voorzitters, leiders en contactpersonen van parochiegroepen hebben bijgedragen aan dit
Jaarverslag. Om willekeur in het vermelden van namen te vermijden en vanwege een zekere uni-
formiteit is er voor gekozen om geen namen onder de afzonderlijke bijdragen te plaatsen.
Sommigen maken van de gelegenheid gebruik om aanvulling voor hun groep te vragen. Omdat
vrijwel alle groepen uitbreiding kunnen gebruiken, zijn de afzonderlijke oproepen niet weergegeven
en wordt hier een algemene oproep gedaan: heeft iemand interesse en /of  gelegenheid om een
groep te versterken, van harte welkom en meld je aan bij het parochiecentrum of de desbetreffen-
de groep (zie pagina 11). 

Graag willen Kerkbestuur en Pastoraatgroep het Jaarverslag 2015 en het Jaarprogramma 2016
met u bespreken. Dat kan tijdens de Parochiejaarvergadering die plaatsvindt op woensdag 20 april
om 19.30 uur in het kerkzaaltje.

Onze dank gaat uit naar alle parochianen, vrijwilligers en alle anderen die zich in het afgelopen
jaar ingezet hebben voor onze geloofsgemeenschap en eveneens naar degenen die een bijdrage
geleverd hebben aan dit jaarverslag.

Sittard, 11 april 2016

Kerkbestuur en Pastoraatgroep
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Deel  II:   Jaarprogramma 2016

Inleiding

De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de toekomst van de parochie. In Kerkbestuur
en Pastoraatgroep is daar regelmatig over gesproken. Het Projectteam Toekomst organiseerde
dialooggesprekken en in bijeenkomsten van en met parochianen stond het thema op de agenda of
kwam het ter sprake.
 

In de loop van het jaar 2016 wordt pastoor Verhagen 75 jaar. Dat is de leeftijd dat een pastoor,
overeenkomstig de voorschriften van het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie
van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland’ zijn ontslag aan de bisschop aanbiedt. Na beoorde-
ling van alle persoonlijke en plaatselijke omstandigheden beslist de bisschop of hij dit aanvaardt of
juist uitstelt. 
Het kerkbestuur en veel parochianen hebben er geen geheim van gemaakt dat zij de parochiege-
meenschap graag onveranderd willen voorzetten. Het kerkbestuur zal de bisschop dan ook uit-
drukkelijk vragen om het ontslag van de pastoor uit te stellen en hem te herbenoemen zodat de
bestaande situatie gecontinueerd kan worden.

Naast de herbenoeming van de pastoor zal er ook aandacht geschonken worden aan de aanstel-
ling van de pastoraal werker. Hierover zal overleg gevoerd worden met betrokken personen, met
de parochianen en de SPD, met het dekenaat en het bisdom. Het Kerkbestuur is blij met de onver-
anderd constructieve samenwerking met de SPD. 

In de parochie is merkbaar dat de leeftijd van vrijwilligers in toenemende mate een beperkende rol
gaat spelen. Er kan minder werk verzet worden en regelmatig vallen mensen voor kortere of lange-
re tijd uit. Anderen moeten dan inspringen. Vaak is niet bekend wat gedaan moet worden, omdat
een aantal vrijwilligers (gelukkig) zelfstandig werkt. Om vervanging gemakkelijker te maken zullen
in 2016 voor nader te selecteren taken beschrijvingen en / of draaiboeken gemaakt worden van
werkzaamheden van vrijwilligers en medewerkers.
Niet alleen vanwege de leeftijd, maar ook door onvoldoende aanwas zullen bepaalde taken en
activiteiten steeds meer onder druk komen te staan. Om daar zicht op te krijgen en om op moge-
lijke veranderingen te kunnen anticiperen, zal een kwetsbaarheidinventarisatie opgesteld worden.
Dat houdt in dat in kaart gebracht wordt waar op termijn problemen te verwachten zijn door afname
van (de mogelijkheden van) vrijwilligers.

In 2016 zal de reparatie van het grote kerkdak gebeuren. Het ligt in de bedoeling dat de werk-
zaamheden tijdens de zomervakantie plaatsvinden om de overlast voor de belendende school zo
beperkt mogelijk te houden.

In het jaarprogramma wordt de structuur aangehouden van de jaarprogramma´s van de afgelopen
jaren. Achtereenvolgens worden de programma-onderdelen uitgewerkt voor de geloofsgemeen-
schap (1), de missie (2), de personen (3), het bestuur (4), de randvoorwaarden (5) en de relatie
met derden (6). 

1. Geloofsgemeenschap

De aandachtsgebieden met betrekking tot de geloofsgemeenschap zijn: eigenheid, eenheid, com-
municatie en aanwas van parochianen.

* De vergrijzing en krimp van de geloofsgemeenschap realistisch onder ogen zien en daar reke-
ning mee houden bij de activiteiten wat betreft inhoud en aantal.

* Met leden van de geloofsgemeenschap in gesprek blijven over de toekomst van de parochie. 
* Parochianen regelmatig informeren over ontwikkelingen. Aandachtspunten zijn: eigen pastoor,

eigen pastoraal werker, de eigenheid van de parochie, de relatie met dekenaat, het bestuur van
de parochie, de samenwerking met SPD.
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* Communicatie  tussen  leden  en  groepen  van  de  geloofsgemeenschap  is  een  blijvend  aan-
dachtspunt. Miscommunicatie wordt gesignaleerd en gezocht wordt naar mogelijkheden om dat
te voorkomen. 

* Door middel van het verschaffen van informatie bekendheid geven aan de parochie en haar ac-
tiviteiten. Het goede mag gezien worden en het is een mogelijkheid om mensen te interesseren
voor de parochie. 

* De website van de parochie actueel houden om zo goede informatie te verstrekken aan men-
sen dichtbij en veraf.

* Ledenadministratie verder opbouwen.

2. Missie

Aandachtsgebieden ten aanzien van onze missie zijn: liturgie, diaconie en catechese.

* Continuering van goed verzorgde Eucharistievieringen en Woord- en Communiediensten.
* Voorzetting van Vespervieringen, Taizévieringen, Gezinsvieringen, vieringen voor / met speciale

groepen (bijvoorbeeld ziekendienst en steppegroep).
* Nadenken over de wijze waarop de liturgievoorbereiding in de toekomst efficiënt kan plaats-

vinden, als er geen nieuwe leden bij de liturgiegroep komen. 
* Bestaande diaconale activiteiten continueren en nieuwe initiatieven stimuleren.
* Actieve ondersteuning van het diaconale project Hulp in Praktijk (HIP).
* Wat betreft de catechese nadenken over hoe om te gaan met de voortgaande krimp (teruglo-

pende vraag naar doop, communie en vormsel).
* Vanuit doop-, communie- en vormseltraject zoeken naar mogelijkheden om gezinnen te interes-

seren voor de parochie.

3. Personen

Aandachtsgebieden ten aanzien van personen zijn:  pastoor, pastoraal werker, andere voorgan-
gers, vrijwilligers en ondersteunende priesters.

* Zoeken naar bestendigheid van het dienstverband van de pastoraal werker.
* De taakstelling van de pastoor en de pastoraal werker bewaken en eventueel aanpassen aan

ontwikkelingen.
* Voorkomen dat taken van vrijwilligers worden overgenomen door pastoraal werker en / of pas-

toor ten gevolge van vermindering aantal vrijwilligers. 

4. Bestuur

Aandachtsgebieden ten aanzien van het bestuur zijn: kerkbestuur en pastoraatgroep.

* De bisschop verzoeken om de aanstelling van de pastoor te verlengen. Het verzoek onderbou-
wen met argumenten en zonodig in gesprek gaan met het bisdom. 

* Onderzoeken welke veranderingen er gewenst / noodzakelijk zijn na het antwoord van het bis-
dom. 

* Regelmatig overleg met de SPD.
* Actueel houden van de parochiefolders.
* Toezien op de realisatie van het gedenkteken op de plek van de voormalige kerk van Stadbroek

door eigenaar van gebouwencomplex.

5. Randvoorwaarden

Aandachtsgebieden ten aanzien van de randvoorwaarden zijn: financiën en kerkgebouw.

*  Reparatie van het grote kerkdak.
* Naar mogelijkheden zoeken om de inkomsten van de parochie op peil te houden, mede ook ten

behoeve van het betalen van salarissen.
* Tijdig aandacht besteden aan de Actie Kerkbalans. 
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6. Derden

Aandachtsgebieden  ten  aanzien  van  derden  zijn  o.a.  instanties,  andere  parochies,  dekenaat,
bisdom en SPD (Stichting Pastorale Dienstverlening).

* Gesprekken met vertegenwoordigers van de parochies Overhoven en Broeksittard over de mo-
gelijke leerpunten die zij voor ons hebben vanuit hun ervaringen met betrekking tot de samen-
werking met het cluster Binnenstad.

* De ontwikkelingen op dekenaal en diocesaan niveau volgen en anticiperen op mogelijke gevol-
gen voor onze parochie.

* Een open houding naar verwante instellingen en organisaties. Bij samenwerking wordt ook ge-
keken naar relevantie en belasting.

Na bespreking in de parochiejaarvergadering,  wordt  het  Jaarprogramma 2016 vastgesteld door het Kerkbestuur  en
verder uitgewerkt in het Actieplan 2016. 
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