Parochievernieuwing locatie Gouda
Sint Jan de Doperparochie: Door

God en mens bewogen

VAN START
In onze parochie bevindt de locatie Gouda zich in een vernieuwingsproces. Waarom is
deze vernieuwing noodzakelijk? Vanuit welke vertrekpunten doen we dit? Wat beogen we
precies? Hoe gaan we de vernieuwingen realiseren? In deze brochure geven we concrete
antwoorden en zetten we de vernieuwingen in een handelingsperspectief.
De gewenste vernieuwingen vinden niet in het luchtledige plaats. Er zit een krachtige visie
achter.
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De basis voor die visie ligt in de Heilige Schrift, het Tweede Vaticaanse concilie en
onze geloofstraditie.
Belangrijke inspiratiebronnen voor ons zijn twee inspirerende
boeken over
parochievernieuwing: Rebuilt en Divine Renovation. Beide boeken laten zien hoe
parochies zich kunnen ‘herbronnen’ als ze hun missie herontdekken en met Gods
hulp in praktijk brengen. Deze boeken schetsen richtingen en bieden waardevolle
aanknopingspunten voor onze context.

De vernieuwing sluit aan bij de missie van onze parochie en zal een bijdrage gaan leveren
aan het stimuleren van de spirituele vorming van parochianen. In een latere fase kunnen
we het proces van parochievernieuwing verbreden en de inzichten en leerervaringen die
we daarbij opbouwen hun weg vinden naar andere locaties van de Sint Jan de
Doperparochie.
In het eerste hoofdstuk 1 beschrijven we waarom we vernieuwingen willen doorvoeren om
de noodzaak helder over te brengen. Daarna beschrijven we in hoofdstuk twee SPIRITUELE
HERORIENTATIE en in hoofdstuk drie de organisatie van de parochie zoals we die voor ogen
hebben.

1. Waarom vernieuwen?
U vraagt zich misschien af: ‘vernieuwen, is dat wel nodig? Het antwoord is een
overtuigend ‘ja’. Kijken we met een brede blik naar onze parochie en de wereld om
ons heen dan springen vier ontwikkelingen in het oog die we niet kunnen negeren.
1. De vorming van parochianen ontbreekt of is relatief gering;
2. Het delen van de verbindende boodschap van het geloof (oecumene) als
opdracht komt te weinig van de grond;
3. We maken relatief weinig ‘werk’ van ons geloof en onze missie;
4. De maatschappij en samenleving is sterk veranderd en hiermee het gedrag
van mensen en de wijze waarop ze in het leven en in de wereld staan.
We diepen deze thema’s verder uit.
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1.1. Vorming van leken-gelovigen
In Apostolicam Actuositatem (AA) brengt het tweede Vaticaanse Concilie tot
uitdrukking dat het
‘het diepe verlangen van de Kerk is om de apostolische activiteit van het volk Gods
te intensiveren. Daarom wendt ze zich met alle nadruk tot de leken-gelovigen. (…)
Het apostolaat immers van de leken, dat voortvloeit juist uit hun roeping als christen,
mag nooit in de Kerk ontbreken. Onze tijd vraagt een niet geringere ijver van de kant
van de leken: de huidige omstandigheden eisen van het zelf, dwingend een nog
intenser en omvangrijker apostolaat.’
Wat betekent dit?
AA stelt dat de versterking van de leek niet los kan staan van de vorming van de
leek. Deze vorming ontbreekt op dit moment bijna geheel in onze parochie.
1.2.

Oecumene

De concilievaders hebben ook een document opgesteld over de oecumene. In dit
document, Unitatis Redintegratio (UR - ) spreekt het concilie zich respectvol uit over
‘onze gescheiden broeders’. Ze erkent dat de Geest ook werkt in de andere kerken.
Oecumene is een opdracht, omdat verdeeldheid duidelijk in strijd is met de
bedoeling van Christus en een geloofwaardige verkondiging van het evangelie
schaadt. Oecumene is dus een opdracht aan ons allen.
Wat betekent dit?
Willen we in de oecumene stappen kunnen zetten, dan zullen we eerst moeten
kijken naar de kracht die de verschillende tradities in zich dragen. Een focus dus op
ieders eigenheid in plaats van de overeenkomsten. Ook dit vraagt in onze parochie
om een herbronning op onze katholieke traditie. Wat betekent het om katholiek te
zijn? Hoe concreter we hoe hierop kunnen antwoorden, hoe groter de kans dat onze
aantrekkingskracht toeneemt bij buitenkerkelijken, randkerkelijken en de jongere
generatie in het algemeen. Openheid en transparantie zijn in dit millennium en dit
mediatijdperk cruciaal om verbinding te maken.

1.3. Missie
In het document Ad Gentes Divinitus (AGD) beschrijft de Kerk hoe zij de missie voor
zich ziet. Ze stelt:
‘De Kerk, door Christus gezonden om de liefde van God aan alle mensen en volken
te openbaren en mee te delen, weet heel goed, dat haar nog een geweldige
missiearbeid wacht. Want twee miljard mensen, wier aantal met de dag toeneemt
en die door vaste culturele banden, door oude godsdienstige tradities en door
hechte sociale betrekkingen, grote en goed afgebakende blokken vormen, hebben
de boodschap van het Evangelie nog niet of nauwelijks vernomen. Sommigen van
hen zijn aanhangers van een van de grote godsdiensten, anderen hebben zelfs
geen idee van God, weer anderen loochenen uitdrukkelijk zijn bestaan of bestrijden
dat zelfs. Wil de Kerk in staat zijn aan allen het heilsgeheim en het door God
geschonken leven aan te bieden, dan moet zij zich in al deze groeperingen inleven
op dezelfde manier, waarop Christus zelf zich door zijn menswording gebonden
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heeft aan een bepaald sociaal en cultureel milieu, nl. dat van de mensen, onder
wie Hij leefde.’
Wat betekent dit?
In de tijd van het Tweede Concilie ( 1962(1962-1965) waren in Nederland bijna alle
katholieken daadwerkelijk bij de kerk betrokken. Hoe anders is de situatie nu. Ons
missiegebied is dus vlak bij huis. In onze parochie moet hier werk van gemaakt
worden.

1.4. De maatschappij
Niet alleen de Kerk is sedert de jaren zestig van de vorige eeuw veranderd. Ook de
maatschappij heeft niet stilgestaan. Er is sprake van enorme technologische,
medische en economische vooruitgang. Ook vinden ingrijpende morele,
ecologische, sociaal-culturele en demografische veranderingen plaats.
Wat betekent dit?
Kerk en maatschappij passen niet meer automatisch bij elkaar en zijn uit elkaar
gegroeid. Na de ontkerkelijking is een proces van ontkerstening ingezet in de moderne
samenleving. In onze parochievernieuwing moeten we oog hebben voor de sterk
veranderende context waarin we ons bevinden als kerk.

Waar willen we heen?
We vergelijken ons vernieuwingsproces graag met een trektocht. Samen gaan we
op zoek naar antwoorden en oplossingen. Soms tegen de stroom in gaan we
uitdagingen aan. Werkenderwijs geven we betekenis aan de voornaamste
opdracht van Christus: “Maak alle volken tot Mijn leerlingen”.
De harde realiteit is: op dit moment maken we nauwelijks iemand tot leerling van
Jezus. Alle parochianen verdienen onze aandacht om hen weer dichter in de relatie
tot de Heer te brengen. Door de teruglopende betrokkenheid moeten we als
parochie dus hoognodig met de opdracht van Christus aan de slag.

Hoe komen we waar we willen zijn? Wat zijn onze drijfveren? Hieronder vatten we
compact samen waar we voor gaan en hoe we ons doel willen bereiken (strategie).

Ons mission statement
Door God en mens bewogen
Onze missie
Het is onze opdracht om als leerlingen-van-Christus en broeders-en-zusters-in-Christus,
God te leren kennen, de naaste te dienen en uitgezonden te worden om de harten
van mensen voor Gods liefde te winnen.
Onze visie
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Wij geloven dat voor ieder mens een moment in het leven komt waarop vragen over
de zin van het leven en het verlangen naar verdieping boven komen drijven. Met die
mens willen wij een gastvrije gemeenschap zijn die getuigt van een levende relatie in
Jezus Christus.
Hij wijst ons de weg naar een wereld van vrede, vreugde en gerechtigheid: het
Koninkrijk van God. Wij willen die weg bewandelen met alle mensen van goede wil
die hun talenten in dienst willen stellen van de kerk en een samenleving waar het
evangelie beleefd en beleden wordt.
Steeds opnieuw willen we mensen uitnodigen om als leerling van Jezus de relatie met
Hem te verdiepen, om met de kracht van de heilige Geest te blijven zoeken naar de
zin en betekenis van het van-God-ontvangen-leven.
Onze strategie
Onze strategie heeft twee sporen: enerzijds een spirituele heroriëntatie en anderzijds
een organisatorische vernieuwing. Beide horen bij elkaar. Ze zijn in lijn met de
opdracht van Jezus Christus en geïnspireerd door de boeken Devine Renovation en
Rebuilt.
Om stappen te kunnen zetten in onze trektocht is een uitnodigende opstelling nodig.
Ook buitenkerkelijken vragen we deel te nemen aan de vormingsactiviteiten en
mee te komen naar de Eucharistieviering. Zo kunnen ze groeien in hun band met de
Heer en met de Kerk. Naast een open cultuur is een andere voorwaarde de
realisatie van een organisatiestructuur die dienstbaar is aan onze missie.

2.

Spirituele
‘brengen’

heroriëntatie:

van

‘halen’

naar

‘Vraag niet wat de Kerk voor jou kan betekenen, maar wat jij voor de Kerk kunt
betekenen.’ Met deze vraag raken we de kern van onze spirituele heroriëntatie. Het
boek Rebuilt spreekt over de transformatie van de kerkganger van ‘consument naar
leerling van Jezus’.
Leerling van Jezus worden in de parochie
Wanneer is iemand leerling van Jezus? Dat is als hij of zij zich actief inzet om zich te
bekwamen in het christen-zijn, en aanhanger is van (de leer van) Jezus. Maar hoe zie
je dat aan de buitenkant? De Traditie van de Kerk reikt ons vijf handvaten aan: de
vijf geboden van de kerk. Deze vormen een richtpunt.
Een leerling van Jezus:
1. viert elke zondag en elk hoogfeest - Kerst, Pasen, Hemelvaart, Maria Ten
Hemelopneming, Allerheiligen en Maria, Moeder van God - de Eucharistie.
2. ontvangt ten minste één keer per jaar in de Paastijd de communie.
3. ontvangt ten minste één keer per jaar het sacrament van Boete en
Verzoening.
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4. eet op de vastendagen (Aswoensdag en Goede vrijdag) géén vlees en vast.
5. helpt te voorzien in de noden van de Kerk.
Deze geboden zijn al een halve eeuw buiten ons gezichtsveld. Maar nog altijd
vormen ze een richtsnoer en verdienen ze onze aandacht. We benaderen de
geboden overigens niet als een meetlat. Hoe kort of hoe lang iemand ook op het
pad van ‘leerling van Jezus-zijn’ is, of hoe ver hij of zij daarin komt, is niet
doorslaggevend. De groei naar het ideaal is ‘de weg naar de herberg’.
De kerk is de context
Wanneer je bewust aan de slag gaat om te groeien in die eigenschappen, wanneer
je groeit richting het ideaal dat Christus ons voorhoudt, dan bén je leerling van Jezus.
Er zijn geen eisen aan het tempo, maar leerlingen verlangen er naar om te groeien
en hun band met de Hheer te versterken.
Die band met de Heer is onlosmakelijk verbonden met de Kerk. De Kerk is immers het
lichaam van Christus. Met en in de kerk worden we leerling van Jezus en stimuleren
we elkaar in dat leerlingschap. Met elkaar geven we vorm aan de missie om ons
geloof te delen met anderen binnen en buiten de kerk.
Op zoek naar ‘Daan’
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop potentiële nieuwe leerlingen in deze
moderne tijd in de wereld en in het leven staan, wordt in Rebuilt ‘Daan’
gepresenteerd: een fictieve persoon die met zijn achtergrond en kenmerken een
archetype vormt van de mensen waarop we ons als vernieuwingsparochie sterk
willen richten.
“Daan is de typische niet-kerk betrokken persoon in ons missiegebied. Hij is een
aardige vent. Als je hem zou ontmoeten op een feestje zou je hem aardig vinden. Hij
is goed opgeleid, goed gekleed en succesvol in zijn werk. Daan is getrouwd, heeft
kinderen. Hij heeft een huis en een auto. Daan werkt de hele week hard en is graag
vrij in het weekend. De zondagmorgen besteedt hij aan sport. Hij komt nooit in de
kerk, tenzij misschien bij een begrafenis of trouwerij. De gedachte komt niet eens in
hem op om op zondag naar de kerk te gaan. Daan is niet gelovig.”
Toch is Daan ook voor een deel de persoon die ooit gelovig was, maar het stukje bij
beetje heeft laten verwateren. Daan heeft nog wel ‘iets’ met het geloof, maar hoeft
daar niet voor naar de kerk te gaan. We zijn bij niet-kerk betrokken mensen
misschien minder geneigd ook werkelijk te denken aan mensen die de Kerk en
Christus niet kennen. Beide groepen (en zeker de laatste) zijn degenen die we
moeten bereiken op ‘missie’. Door Daan gedetailleerd te beschrijven, krijgt de nietkerkganger een gezicht. Het helpt om te bedenken wat je kunt doen om vanuit de
kerk missionair te zijn en de niet-kerk betrokken mensen (terug) te brengen bij de
Kerk. Om dit te realiseren zetten we - ondanks de corona - een aantal projecten op:
Open Kerk (op te starten voor de Adventstijd), twee mini-bedevaarten naar
Schoonhoven en Kevelaer, de online-cursus Alpha, een missionair Leerhuis en de
opzet van leesgroepen rond inspirerende teksten en boeken (Fratelli Tutti, Als God
Renoveert/Rebuilt).
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Terug naar ‘Daan’. ‘Daan’ staat dus voor de mensen die wonen op het
grondgebied van onze parochie en momenteel niet-kerk betrokken zijn. We
focussen ons daarbij in eerste instantie sterk op de randkerkelijken, de ‘Daan’ die
ooit gelovig was. Dat is niet zonder reden: het is wellicht de eerste groep die (weer)
verbonden wil worden met de kerk en ervoor open staat om leerling van Jezus te
worden. Het feit dat deze groep al wél in de kerk is geïnitieerd (gedoopt, gevormd
en eerste heilige communie ontvangen en/of gevormd) stelt wél vragen aan de
manier waarop we de initiatiesacramenten nu voorbereiden en bedienen.

Hoe gaan we om met de initiatiesacramenten?
Over het algemeen is die initiatie niet gericht op het leerling-van-Jezus maken, maar
puur op het lid-van-de-kerk maken. We zullen daarnaar moeten gaan kijken in
termen van leerlingschap. Onderstaande tabel geeft een eerste richting voor
vernieuwing.
De Kerk stelt eisen aan de voorbereiding op de doop, eerste heilige communie en
het vormsel. Deze kunnen niet genegeerd worden als we het hebben over de
voorbereiding op de initiatiesacramenten. Dit zijn immers eisen die wereldwijd
gelden en dus ook in de Nederlandse kerkprovincie en in ons eigen bisdom.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Stel: ouders melden kinderen aan voor de
initiatiesacramenten. We kunnen er daarbij niet zomaar vanuit gaan dat katholieke
vorming door de gezinnen of de scholen gedaan wordt. De parochie moet zelf de
kinderen voldoende voorbereiden op de sacramenten. Daarbij geldt dat ook
mensen met beperkingen geïnitieerd moeten kunnen worden in de Kerk. Ook als
daarvoor een ander traject nodig zou zijn.

Ontleend aan Rebuilt hieronder de ‘habits’ in relatie tot de Eerste Heilige Communie
en het Heilig Vormsel.
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Eerste Heilige Communie
with Kennen van de
standaard gebeden
binnen de liturgie, het
Wees gegroet, een
avondgebed.

H

Hang
God

A

Accountability

B

Bible study

I

Involvement

Persoonlijk antwoord op
de vraag waarom je bij
de Kerk wilt horen.
Belangrijkste verhalen uit
de Bijbel kennen en de
Tien Geboden.
Zingen in het kinderkoor,
misdienen, of iets anders

Heilig Vormsel
Hebben en onderhouden van
een gebedsleven. Kennis
gemaakt met het
Rozenkransgebed,
eucharistische aanbidding en
het getijdengebed.
Kunnen getuigen van je
geloof.
Vertrouwd zijn met de Bijbel.
Leerling van Jezus zijn.
Actieve deelname aan een
team.
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T

Tithings

S

Sacraments

Tekst

wat bijdraagt aan de
geloofsgemeenschap.
Sparen tijdens de
vastentijd.
Eerste biecht en
verlangen naar eerste
Communie.
blokje

Van eigen spaargeld de
collecte betalen.

3.Organisatorische
hervormingen
vernieuwde parochie

weggevallen

in

de

Samenwerken in een bezield verband om onze missie waar te maken. Hoe gaan we
dat doen? Eerst is het belangrijk om onder ogen te zien dat er op dit moment
onnodige versplintering van inzet is. Er zijn organisatorisch gezien de nodige eilandjes
en koninkrijkjes die ook niet altijd goed geleid worden. Dit levert veel wrijving op, is
inefficiënt en draagt vaak niet bij aan het leerlingschap en het mensen leiden naar
het zijn van leerling van Jezus. De organisatie laat zich niet zozeer leiden door de
heilige Geest, maar leeft eerder in kramp omdat het nu kwetsbaar is. Ook de keuze
van kernvrijwilligers is soms niet gericht op vervulling van de heilige Geest. Vaak is nu
de praktijk: wie her eerste komt, het eerste maalt. En ander knelpunt is dat veel
ouderen zich vaak gedwongen voelen uit plichtsbesef de taken te blijven vervullen.
De keerzijde hiervan is dat dit ruimte kan wegnemen voor jongeren die zich willen
inzetten voor de kerk.
Onze vernieuwing heeft tot doel om gelijke kansen voor elke generatie te stimuleren.
Een organisatiestructuur op te zetten die dienstbaar is aan onze missie én voor de
toekomst de zekerheid biedt dat in de parochie voldoende continuïteit
gewaarborgd is.
De inzet en samenwerking van parochianen is een weg om te groeien in het leerling
van Jezus zijn en uiteindelijk gestalte te geven aan de zending van de Kerk: de
evangelische boodschap te brengen aan hen die niet meer praktiseren en hen die
het geloof nog niet kennen. Het is de verantwoordelijkheid van de pastoor en zijn
pastoraal team ervoor te zorgen dat deze taken op een goede wijze worden
vervuld, in overeenstemming met de bedoeling van de Kerk.

Afspraken vanuit de fusie: eenheid in verscheidenheid
De visie van de in 2011 gefuseerde parochie is dat de parochie een gemeenschap
van geloofsgemeenschappen is, elk met eigen kracht en identiteit. Dit geldt ook
voor Gouda. Die visie biedt ruimte voor vernieuwing. Wanneer in Gouda
parochianen opstaan en in deze stad willen werken aan een meer missionaire kerk
kan de parochievernieuwing geïnitieerd worden. De andere locaties hoeven daarin
niet per se direct of op vergelijkbare wijze mee te gaan. De visie van de gefuseerde
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parochie biedt overigens wel mogelijkheden voor een positieve wisselwerking tussen
de verschillende locatie. Niet gedreven door concurrentie, maar door
samenwerking met respect voor ieders kracht en eigenheid.
Wanneer de parochievernieuwing een beweging gaat worden in de Gouda, biedt
dat uiteraard ook kansen voor de andere locaties. Iedere locatie kan bekijken wat
passend is voor die specifieke geloofsgemeenschap, en welke middelen en
menskracht er aanwezig zijn om bepaalde aspecten van het kerk-zijn te organiseren:
klein maar fijn. En wat ontbreekt, kan een andere locatie aanvullen. Zo haal je de
druk van de ketel om op elke plek álles te moeten organiseren.

Daarom is het van belang dat we in de parochiekerk een stabiele
organisatiestructuur opbouwen bemensd door mensen die de vernieuwingen
dragen. Een structuur:
- waar alle generaties aan deel kunnen blijven nemen;
- waar de kwaliteit van liturgie, pastoraat, catechese en diaconie is gewaarborgd;
-waar het pastoraal team is ontlast van taken die passen in het apostolaat van de
gelovigen.
Om dit van de grond te krijgen, willen we teams gaan inrichten van mensen die zich
duurzaam willen verbinden aan onze missie.

Teams voor de toekomst van een missionaire kerk
We hebben Rebuilt omgezet naar de Nederlandse context. De volgende teams zijn
nodig voor de vernieuwingen die we willen realiseren.
1
2
3
4
5
6
7

Welkomstteam
Informatieteam
Altaarteam
Zorgteam
Missieteam
Vormingsteam
Beheer- en opbouwteam

Voor elk team geldt dat het zowel raadgevend als uitvoerend is. Elk team ontwikkelt
ideeën, bepaalt doelen en acties en brengt ze in praktijk. ‘Lidmaatschap’ van een
team is voor elke parochiaan een middel om, geleid door de heilige Geest, gestalte
te geven aan zijn of haar ‘apostolaat’. Dit onder de onvervreemdbare
verantwoordelijkheid van de pastoor, die verwijst naar Christus die zijn kerk leidt. Dit is
een specifiek onderdeel van de algemene zending van de Kerk om het Evangelie te
verkondigen en bij te dragen aan het Koninkrijk van God.
De pastoor wordt ondersteund door gelovige leken met een actief kerkelijk leven die
leiding geven aan de teams. Cruciaal is dat
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•
•

Alle activiteiten die teamleden ontplooien bijdragen aan de taken van het
team en de algemene missie van de kerk;
De individuele roeping van ieder teamlid tot ontplooiing kan komen binnen
het team. Hier ligt een belangrijke rol voor de teamleider. Een andere optie is
dat er een extra persoon wordt aangesteld die de taak van geestelijk
begeleider op zich neemt.

Bij de teams geldt dat de organisatie de gedelegeerde verantwoordelijkheid zo
laag mogelijk legt en vertrouwen geeft en respect toont voor allen.
1

Naam
Welkomstteam

Primair doel
Iedereen (ook niet-parochianen)
welkom laten voelen in de kerk
PR & Communicatie organiseren
en faciliteren rondom de
parochiekerk

Associatie bij kerk-zijn
Thuiskomen

2

Informatieteam

3

Altaarteam

Ondersteuning om de
zondagsmis een religieuze
belevenis te laten zijn

Religieuze ervaring

4

Zorgteam

Zorg voor parochianen

Zorg voor elkaar

5

Missieteam

6

Vormingsteam

7

Beheer- en
opbouwteam

Rechtvaardigheid brengen in de
wereld
Parochianen ondersteunen in hun
katholieke vorming
Faciliteren en onderhouden

Een verschil maken in de
wereld
Geestelijke groei en
vorming
Rentmeesterschap

Getuigen van Christus

De teams: doelen en activiteiten

Welkomstteam
Het welkomstteam wil dat iedereen zich welkom voelt in het kerkgebouw. De
beleving van ‘echt welkom zijn’ begint al op het kerkplein! Deze teamleden heten
alle mensen welkom bij de kerkdeur en dragen namens de kerkgangers tijdens de
viering daadwerkelijk hun gaven aan: de collecte. Speciale aandacht hebben de
teamleden voor nieuwe kerkgangers. De teamleden dragen zorg voor een
optimale ontvangst. Weten nieuwkomers de weg naar de toiletten? Hebben ze hulp
nodig bij het zoeken naar een zitplaats? Begrijpen ze het collectesysteem? Is
duidelijk hoe de viering verloopt? Hebben ze hulp nodig bij de (voor ons bekende)
acclamaties? Het welkomstteam heeft ook oog voor de gebruiken in onze kerk die
niet evident zijn voor buitenstaanders. Kunnen ze vlot uitgelegd worden? Of moet er
ook iets gewijzigd worden, bijvoorbeeld het collectesysteem?
Ook benadert het welkomstteam katholieken die nieuw in de parochie zijn komen
wonen of die net geïnitieerd zijn. Zij heten hen welkom en maken hen wegwijs in de
parochie.
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Informatieteam
De teamleden zijn een spin in het web als het gaat om marketing en communicatie
binnen en buiten de parochie. De teamleden ontwikkelen informatiedragers, zoals
posters, flyers, websiteberichten. Ook beheren ze webpagina’s en
informatieschermen in de kerk. Via de lokale nieuwsmedia bereiken ze met
interessante nieuwsitems een breder publiek. Denk aan acties als persberichten
uitsturen en activiteiten posten op Gouda Bruist. Het informatieteam zorgt voor een
effectieve distributie van de informatie en is in staat om zelf de benodigde informatie
te verzamelen en te verwerken. Ook speelt dit team een rol in de
informatievoorziening naar de andere locaties toe. Het informatieteam is rond de
eucharistieviering zichtbaar aanwezig in het kerkgebouw. Zo zijn de teamleden
aanspreekbaar en verzamelen ze misintenties.
Het is voor het informatieteam een mooie uitdaging om alle informatie uit de
geloofsgemeenschap te kanaliseren en te stroomlijnen. ICT is een belangrijk
hulpmiddel.
Altaarteam
Het altaarteam zorgt ervoor dat voor álle kerkgangers élke zondagsmis een
religieuze belevenis is. Denk aan het regelen van heel praktische zaken, zoals de
versiering in de kerk en audiovisuele zaken (beamerpresentatie, sfeervolle verlichting
en livestreaming). Ook de timing in de viering (stroomt de liturgie?) wordt gemonitord
door het altaarteam. En, last but not least: leden van het altaarteam houden de
vinger aan de pols ten aanzien van de kwaliteit van de muziek. Bij de
parochievernieuwing is de kwaliteit van de muziek cruciaal om de zondagsviering
voor de kerkgangers tot een religieuze belevenis te maken.
Het team onderneemt verder initiatieven om de kerk te maken tot een waarlijke plek
van devotie. Ook buiten eucharistievieringen om is het kerkgebouw een plek voor
stilte, persoonlijk gebed en spirituele beleving, zoals Aanbidding en de Avond van
Barmhartigheid.
Naast de zondagmis biedt dit team ook steun voor andere religieuze gebeurtenissen
binnen en buiten het kerkgebouw, zoals kapel in stad, gebedsvieringen met andere
gelovigen bij bijzondere gebeurtenissen en bedevaarten.
Zorgteam
Het zorgteam geeft aandacht aan iedereen die behoefte heeft aan zorg of een
luisterend oor. In de eerste plaats is dat na een viering. Die zorg kan klein zijn:
behoefte aan een gesprek, een kopje koffie, een goede tip, samen een kaarsje
opsteken, samen bidden, etc. Maar die zorg kan ook groter zijn: mensen thuis
bezoeken, of doorverwijzen naar de pastoor of naar een officiële instantie en
zorgdragen voor vervoer naar de kerk.
Missieteam
Het primaire doel van het missieteam is rechtvaardigheid brengen in de wereld.
Mensen in dit team associëren ‘Kerk-zijn’ over het algemeen met ‘een verschil
maken in de wereld’. Het missieteam is er om te werken aan een rechtvaardige
wereld, zowel ver weg als dichtbij. Teamleden zijn geraakt door onrecht en willen
samen een verschil in de wereld maken. Dit kan door diaconale taken vorm te
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geven, via o.a. parochiële charitas, ondersteuning van de Voedselbank en
aanhaken bij activiteiten als de Advents- en Vastenactie.
Vormingsteam
Het vormingsteam zorgt ervoor dat parochianen kunnen groeien in hun ‘leerling van
Jezus’-zijn. Zij faciliteren catechese voor alle leeftijden. Het sleutelwoord hier is
continuïteit en groei in geloof. Vorming is een proces dat niet alleen gezien moet
worden als gerichte begeleiding naar een moment toe (voorbereiding Heilige
Communie, Vormsel etc.). Het is ook een individueel proces met een eigen tempo
van spirituele groei en belevenis. Denk bijvoorbeeld aan de Alpha-cursus, die
centraal staat in Divine Renovation maar ook aan het Leerhuis, de bijbelgroep,
geloven nu, etc. etc.
Op dit moment kent de vorming van kinderen en jongeren in de Gouda een zeer
beperkt aantal deelnemers. In de aanloop naar de Eerste Heilige Communie volgen
kinderen een relatief kortstondig traject met acht tot twaalf bijeenkomsten in een
half jaar. Het traject naar het Heilig Vormsel heeft een wat langere tijdsspanne. Het
probleem met kortstondige trajecten is dat de vorming stopt nadat de
communicant of vormeling het sacrament heeft ontvangen. Daarnaast worden de
kinderen in deze trajecten nauwelijks vertrouwd met het kerk-zijn, zoals het
regelmatig bezoeken van de zondagsmis of het hebben van een gebedsleven. Het
grootste deel van deze kinderen haqkt dan ook direct af na de Eerste Communie of
het Vormsel. Een zorgwekkend signaal, waarmee we iets moeten.
Daarom is het van belang een nieuw vormingstraject op te zetten, met meer
continuïteit. Een werkgroep is daar al mee bezig, waarbij ze elke maand
familiecatechese aanbiedt voorafgaand aan de eucharistieviering. Er is dan
catechese voor kinderen en hun ouders. Een volgende stap is om die catechese
toegankelijk te maken voor álle parochianen.
Beheer- en opbouwteam
Het beheer- en opbouwteam is verantwoordelijk voor de bemensing met voldoende
vrijwilligers, de financiën, de actie Kerkbalans en het lopend onderhoud,
voorraadbeheer en schoonmaak. Het huidige gebouwenbeheer valt hieronder. Het
primaire doel van het team is om de faciliteiten te onderhouden en waar nodig
andere teams te ondersteunen. Mensen in dit team associëren ‘Kerk-zijn’ met
‘Rentmeesterschap’.

Teamleiders in de nieuwe structuur
Bij het aanstellen van teamleiders gaan we logischerwijs niet over een nacht ijs. In
het vernieuwingsproces is voor hen immers een sleutelrol weggelegd. De manier
waarop de teamleiders gaan opereren en zich gaan bewegen in de nieuwe
structuur is een kritische factor. De vernieuwingen moeten door hen ondersteund
gaan worden. Hieronder gaan we in op belangrijke eigenschappen en kenmerken
van de toekomstige teamleiders. Heeft u iemand op het oog? We horen het graag.
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Een goed karakter en kennis van zaken
Een goed karakter gaat om eigenschappen zoals zelfbeheersing, discipline, respect,
vriendelijkheid, eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, verbindend en nederigheid
(gaven van de Geest). Maar bovenal moeten teamleiders leerling van Jezus willen
zijn en dus praktiserend katholiek. Drijfveren en overtuigingen zijn belangrijker dan
ervaring. Wat daarnaast telt is inhoudelijk verstand van zaken van de taken van het
team. Een teamleider moet bereid zijn haar/zijn inhoudelijke kennis te delen met de
teamleden.
Gericht op constructieve samenwerking met de pastoor
Voor deze functie is naast inhoudelijke bekwaamheid een soepele samenwerking
nodig tussen de pastoor en de teamleiders. Teamleiders moeten zich kunnen en
willen identificeren met de visie achter de parochievernieuwing en zich aan de zijde
van de pastoor hiermee verbinden: met hoofd en hart. Zo ontstaat energie in het
samenwerkingsproces met de pastoor.
‘Verliefd’ op de vernieuwde parochie
Het proces van parochievernieuwing vraagt om sterke kartrekkers. Om teamleiders
die er echt voor gaan en kunnen omgaan met -onvermijdelijke – weerstanden. Dat
kan alleen als je echt ‘verliefd’ bent op de vernieuwde parochie en voor dat aspect
van Kerk-zijn waarvoor je zijn aangesteld. Met name nieuwkomers zijn geschikte
kandidaten. Zij hebben geen ‘oude patronen’ en weten als geen ander waar
nieuwkomers op ‘aanslaan’.
De zeven teamleiders komen op regelmatige basis bij elkaar voor gebed, voor
onderlinge afstemming en voor het scherp houden van de gezamenlijke visie. Dit
overleg bestaat in ieder geval uit de teamleiders en de pastoor en moet een sterk
fundament gaan leggen onder de beweging die we in Gouda willen gaan maken.

Wat we van toekomstige teamleden verwachten
Iedereen is geroepen om bij te dragen aan het koninkrijk van God. Iedereen die zich
aanmeldt om zich vrijwillig in te zetten voor de Kerk is in principe welkom. Dat
betekent niet dat alles kan. Zo zal er soms sprake kunnen zijn van een gefaseerde
deelname en dat het teamlid de klassieke lijn volgt van leerling, gezel tot meester.
Ook de Alphacursus zal hier een belangrijke rol in spelen bij de vorming van
vrijwilligers en hun geloofsgroei. Bij de inhoudelijke (taakgerichte) vorming van het
teamlid moet de teamleider een belangrijke rol vervullen.
Een belangrijke voorwaarde is dat teamleden hun vormsel hebben ontvangen en
dus de bijbehorende vorming (zie paragraaf over initiatiesacramenten) hebben
gehad. Waar dat ontbreekt helpt de teamleider teamleden om daar (alsnog) te
komen. We verwachten van het teamlid dat hij of zij daarin wil groeien.
Teamlid zijn is: werken vanuit je apostolaat
Teamlid zijn, is iets anders, iets meer dan lid zijn van een werkgroep waar klusjes
geklaard moeten worden. Teamlid zijn heeft te maken met roeping. Wat is Gods
plan met jouw leven? Welke zending heb jij gekregen in het lichaam van Christus,
dat de Kerk is? Wat is jouw apostolaat?
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“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet
jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven” (vlg. Jeremia 29,11). God
heeft ons geluk voor ogen. Als wij kunnen leven naar Zijn plan, zal dat tot opbouw
zijn van onszelf en van de hele geloofsgemeenschap. Het is daarom noodzakelijk om
dat plan van God met ons – als gemeenschap én je plek daarin als individu – serieus
te nemen.
Het is voor iedere parochiaan waardevol om op zoek te gaan naar zijn of haar
apostolaat. Dat is een specifiek onderdeel van de algemene zending van de Kerk
om het evangelie te verkondigen en bij te dragen aan het Koninkrijk van God. In de
Sint Janskathedraal in Den Bosch komen jaarlijks duizenden mensen binnen om een
kaarsje op te steken bij de Zoete Lieve Moeder Maria. In de kerk zijn regelmatig
mensen aanwezig met het ‘apostolaat van troost’. Zij zien het wanneer mensen
verdriet hebben en gaan in gesprek, bieden een luisterend oor geïnspireerd vanuit
de liefde van Christus.
Als het gaat om het aannemen van teamleden, is het allerbelangrijkste dat we niet
kijken of iemand goed genoeg is, oud genoeg is, bevriend genoeg is, etc. maar dat
we proberen te onderscheiden of het doel van het team past bij de persoonlijke
roeping van het potentiële teamlid. Iemand die oprecht zich laat leiden door het
Evangelie en ernaar verlangt zich actief inzet om steeds meer op Christus te lijken, is
perfect geschikt om teamwerk te doen.

Tot slot
In deze brochure hebben we de strategie ontvouwd waarmee we de
vernieuwingen willen gaan realiseren. Die strategie vraagt om mensen die mee op
pad willen en durven gaan en met gevoel voor urgentie en met grote
betrokkenheid mee willen bouwen aan onze geloofsgemeenschap, De eerste
aanzetten in het vernieuwingsproces zijn veelbelovend. We zien mensen opstaan die
bereid zijn met elkaar samen te werken en als leerlingen van Jezus wegen zoeken
om te groeien in hun geloof en in de Kerk. Door God en mens bewogen.

Transitieteam Gouda
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