'Een vitale geloofsgemeenschap is een gemeenschap die de boodschap

van het evangelie op een blijvende, aantrekkelijke en aansprekende
wijze uitdraagt. Deze gemeenschap staat in de traditie en geeft de
rijkdom van het geloof door op een bij de huidige tijd passende wijze.

Op die manier straalt zij licht, warmte en betrokkenheid uit naar de
mensen die de gemeenschap vormen, en naar de mensen die met haar
geconfronteerd worden. Zij is al doende een bron van troost,

inspiratie, vreugde en kracht. Haar uitstraling is open, haar boodschap
aan de wereld waardevol. Zij is herkenbaar als geloofsgemeenschap
en nodigt uit tot nadere kennismaking.' (Stassen en Van der Helm)
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hoeveel activiteiten zijn er en hoe is de spreiding ervan over de
aandachtsvelden
(liturgie/geloofsvorming/catechese/parochieopbouw)
hoe is de spreiding van de activiteiten over doel- c.q.
leeftijdsgroepen;
in welke mate dragen de activiteiten bij aan
gemeenschapsvorming (ontmoeting);
in welke mate passen de activiteiten in onze missie en visie
(gastvrije kerk);
in welke mate organiseren de deelnemers zelf activiteiten;
in welke mate worden activiteiten voorbereid en na afloop
geëvalueerd;
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in welke mate wordt er publiciteit aan activiteiten gegeven;
hoe is de eigentijdsheid, innovatieve kracht en
toekomstgerichtheid
in welke mate treedt de geloofsgemeenschap naar buiten
(beweging naar buiten);
in welke mate staat de geloofsgemeenschap open voor
nieuwkomers (beweging naar binnen);
hoe is het gesteld met de aanwezigheid van 'trekkers' en
leidinggevenden;
in welke mate is er sprake van betrokkenheid bij activiteiten
(participatie / consumptie);
hoe is het gesteld met de organisatie en de communicatie in de
geloofsgemeenschap.
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Op elke vraag zijn vijf antwoorden mogelijk:
zeer sterk [5], sterk [4], gemiddeld [3], zwak [2], zeer zwak [1].
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 heel veel energie in het behouden en bewaren van wat er is
 heel moeilijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen
en het enthousiasme hoog te houden in deze periode van krimp.
 communicatie onderling
 spreiding over de leeftijdsgroepen





liturgie
geloofsvorming/catechese
diaconie
individueel pastoraat

 Benutten we wel alle mogelijkheden die er zijn?
Benutten we wel al onze eigen mogelijkheden?

… Een nieuwe, passende jas….
PASTORAAL – FINANCIEEL - GEBOUWEN

En dat vraagt moed, heel veel moed…
Voor geen enkele parochiekern kan en zal alles blijven zoals het nu is!
Hoe kan je je ontwikkelen tot een gemeenschap waar toekomst is?
Hoe word je inhoudelijk liturgisch, geloofsvormend, diaconaal zo sterk
dat je een baken van geloof kan zijn, een baken met uitstraling
voor de wijde omtrek?

Voor de leden van het pastorale team zijn volgende uitdagingen wezenlijk:

 het begeleiden van parochiekernen met of zonder eigen
kerkgebouw.

 het begeleiden, ondersteunen van individuele vrijwillig(st)ers en
vrijwillig(st)ersgroepen
 het opzetten van communicatielijnen en structuren die bestand zijn
tegen de uitdagingen van de komende jaren. Inhoudelijk valt te
denken aan eerste communievoorbereiding, vormselvoorbereiding,
samen vieren, jongerenwerking, huis- en ziekenbezoek,
rouwbezoeken, diaconie, vastenactie,…

 het uitwerken en uitdiepen van de liturgische mogelijkheden

 wat wordt de draagwijdte van de kerken met kapelfunctie?
 samen zoeken naar de eigen identiteit van gelovigen, van
geloofsgemeenschappen.
 durven over onze eigen grenzen heen te kijken, onze persoonlijke
grenzen, onze parochiegrenzen.

WIJ KUNNEN DIT NIET ALLEEN!
een ontzettende nood aan voldoende trekkers
 die zicht hebben en houden op het volledige plaatje
 die over en door de pijn van ingrijpende veranderingen heen, aan de
wieg willen staan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

 die niet bang zijn voor de uitdagingen die de realiteit van elke dag
altijd weer blijft stellen.
Het vraagt ook om een vorm van stabiliteit bij de trekkers,
zowel bij vrijwillig(st)ers, bij bestuurders als bij beroepskrachten.

