Versie 170410

Parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph

Jaarprogramma 2017

Inleiding
De ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden houden geen halt bij onze parochiegrenzen.
De voortschrijdende secularisatie doet zich ook in onze parochie gevoelen, evenals de hedendaagse tendens van mensen om zich steeds minder te binden aan instituties, organisatie en verenigingen. Het aantal praktiserende en betrokken leden van onze geloofsgemeenschap blijft dalen.
De vergrijzing neemt toe.
Ook de ontwikkelingen binnen de Kerk hebben hun weerslag op onze parochie. Door de vermindering van parochianen, door financiële problemen en door het ontbreken van pastores, zullen parochies meer moeten samenwerken en in bepaalde situaties samengevoegd moeten worden.
Konden we tot nu toe nog hoopvol constateren dat het bij ons nog wel mee viel, nu wordt steeds
duidelijker dat het voortbestaan van onze parochie niet vanzelfsprekend meer is. De boven geschetste ontwikkelingen tasten de parochie aan, de belasting van de pastores wordt te groot, een
opvolger voor onze pastoor is zeer onwaarschijnlijk, de exploitatie laat rode cijfers zien en de kosten van gebouwen en pastoraat raken steeds meer uit balans ten nadele van de pastorale taken.
Dit alles eist een grondige herbezinning. Het is onontkoombaar om nu de situatie van de parochie
te analyseren en een beleid voor de korte termijn te ontwikkelen.
De vraag is hoe wij denken dat de parochie er over enkele jaren uit moet / kan zien en welke plannen wij zullen moeten ontwikkelen om dat te realiseren. Primair gaat het er om welke geloofsgemeenschap wij willen zijn, recht doend aan onze basisvisie. Verder ook wat het typisch eigene is,
welke onze sterke en welke onze zwakke punten zijn, of we nog een pastoor zullen hebben, een
pastoraal werker en hoe we kunnen of moeten samenwerken met andere parochies en / of instanties.
In 2016 was het maken van een kwetsbaarheidinventarisatie een speerpunt. Dat hield in dat in
kaart gebracht zou worden waar op termijn problemen te verwachten zouden zijn door afname van
(de mogelijkheden van) vrijwilligers. Er is een begin mee gemaakt, maar het project is nog niet afgerond. Dat zal moeten gebeuren in 2017. Vervolgens moet geïnventariseerd worden in welke mate het aantal betrokken kerkleden vermindert, zowel wat betreft de vrijwilligers als de kerkgangers.
Eveneens moet de huidige financiële situatie in kaart gebracht worden en de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren.
Het jaarprogramma voor 2017 zal dus voor het overgrote deel bestaan uit het beantwoorden van
deze vragen. Omdat het zo veelomvattend is bestaan zal dat gefaseerd moeten gebeuren te beginnen met het ontwikkelen van een model waarin deze vragen in adequate formuleringen aan bod
komen en beantwoord kunnen worden. Dat zal moeten gebeuren in 2017 en 2018.
Een complicerende factor is dat niet duidelijk is wat het emeritaat van de bisschop in 2017 en dat
van de deken in 2019 voor het beleid ten aanzien van de parochies in het dekenaat en diocees betekenen, met name wat betreft samenwerking en `personeelsbeleid.
Wat de korte termijn betreft moet de geloofsgemeenschap in 2017 natuurlijk gewoon doorgaan met
leven zoals dat de afgelopen jaren gebeurde. Aandachtspunten uit die jaren zullen ook nu aandachtspunten blijven. Als voornaamste zijn te noemen:
- Bij de belasting van vrijwilligers rekening houden met vergrijzing en ‘werkdruk’.
- Zorg dragen voor een goede communicatie tussen de vrijwilligers en / of groepen vrijwilligers.
Miscommunicatie voorkomen en problemen oplossen.
- Parochianen op de hoogte houden van ontwikkelingen.
- Communicatie naar buiten handhaven door middel van Deze Week, website, publicaties e.d.
- Goed en veelzijdig liturgisch aanbod realiseren, rekening houdend met mogelijkheden.
- Diaconale activiteiten handhaven binnen de mogelijkheden.
- Hetzelfde geldt voor de catechese en catechetische momenten.
- De taakstelling van de pastoor en de pastoraal werker bewaken en eventueel aanpassen aan
ontwikkelingen.
- Goed contact onderhouden met SPD evenals relevante contacten met andere parochies en
instanties.
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Bij het centrale jaarprogramma 2017, het nadenken over en het ontwerpen van beleid met betrekking tot de toekomst van de parochie wordt als leidraad de structuur aangehouden van de jaarprogramma’s van de afgelopen jaren. Achtereenvolgens worden de programma-onderdelen
uitgewerkt voor de geloofsgemeenschap (1), de missie (2), de personen (3), het bestuur (4), de
randvoorwaarden (5) en de relatie met derden (6). Onder elk punt worden open uitgangsvragen
geformuleerd die binnen het project nog genuanceerder beschreven moeten worden.
1. Geloofsgemeenschap
De aandachtsgebieden met betrekking tot de geloofsgemeenschap zijn: eigenheid, eenheid,
communicatie en aanwas van parochianen.
* Welke geloofsgemeenschap willen we zijn ?
* Wat is onze eigenheid ?
* Welke zijn onze sterke en zwakke punten ?
2. Missie
Aandachtsgebieden ten aanzien van onze missie zijn: liturgie, diaconie en catechese.
* Wat is onze missie ?
* Welke onderdelen behoren tot het wezen van de parochie ?
3. Personen
Aandachtsgebieden ten aanzien van personen zijn: pastoor, pastoraal werker, andere
voorgangers, vrijwilligers en ondersteunende priesters.
* Welke voorgangers zijn in nabije toekomst wenselijk ?
* Hoe verhoudt zich het wenselijke en het mogelijke ?
* Hoeveel en welke vrijwilligers zijn er voor welke taken nodig ?
4. Bestuur
Aandachtsgebieden ten aanzien van het bestuur zijn: kerkbestuur en pastoraatgroep.
* Welke bestuursstructuur is wenselijk ?
5. Randvoorwaarden
Aandachtsgebieden ten aanzien van de randvoorwaarden zijn: financiën en kerkgebouw.
* Welke ontwikkelingen zijn op financieel gebied te verwachten ?
* Welke gebouwen zijn noodzakelijk voor de geloofsgemeenschap ?
* Welke belasting houdt dat in voor die gemeenschap ?
6. Derden
Aandachtsgebieden ten aanzien van derden zijn o.a. instanties, andere parochies, dekenaat,
bisdom en SPD (Stichting Pastorale Dienstverlening).
* Welke samenwerking is wenselijk met de SPD ?
* Welke samenwerking is wenselijk met binnenstad en andere parochies ?
Na bespreking in de parochiejaarvergadering, wordt het Jaarprogramma 2017 vastgesteld door het
Kerkbestuur en verder uitgewerkt in het Actieplan 2017
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