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Al langere tijd leeft het verlangen om geloofsgemeenschappen meer te betrekken bij het nadenken
over de toekomst van de parochie en het pastoraat. Een keer per maand een keer langs komen bij
elke pastoraatsgroep en dan in het team maar weer proberen die verschillende meningen te
verbinden kost veel tijd en energie. In meerdere parochies is intussen ervaring opgedaan met een
ander model. In die parochies is een coördinatiegroep pastoraat gevormd. Zo’n groep bestaat een
vrijwilligster / vrijwilliger uit elke geloofsgemeenschap. Onder leiding van een van de teamleden
komt de groep regelmatig bij elkaar om te praten over de voortgang van het pastoraat in de parochie
en de verschillende geloofsgemeenschappen. En afhankelijk van de agenda schuiven ook andere
teamleden aan. Het team heeft ervoor gekozen om in de eerste periode gezamenlijk aan dat overleg
deel te nemen.
Door deze groep ontstaat ook een wat steviger relatie met de mensen uit de
geloofsgemeenschappen en wordt ook de afstand tussen pastoraal team en de
geloofsgemeenschappen kleiner. Ook daar waar het niet meer lukt om voldoende mensen te vinden
voor het vormen van een pastoraatsgroep, blijft een geloofsgemeenschap op deze manier betrokken
bij het geheel. Zo slaan we nieuwe bruggen tussen de gemeenschappen en kan dit een plek worden
waar gemeenschappen van en aan elkaar leren, ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen en
elkaar helpen om invulling te geven aan een betekenisvolle kerkelijke en gelovige presentie. Het
‘eilandgevoel’ verdwijnt en het levert tijdwinst op voor de leden van het pastoraal team.
We zetten het nog even kort op een rij:
✓ de groep is een denktank en de leden ervan horen sneller en rechtstreekser wat er speelt
✓ het is een groep die elkaar op ideeën brengt en meedenkt over gezamenlijke activiteiten
✓ het is een groep die wordt betrokken bij het nieuwe pastorale beleid
✓ het is een groep die regelmatig vergadert met een van de leden van het pastoraal team,
andere teamleden schuiven, naar gelang het onderwerp, met enige regelmaat aan, een
mogelijkheid is om bv. het eerste halfjaar te vergaderen met het hele team
✓ het is een groep die leert samen te werken met elkaar en met het pastoraal team
De agenda voor het overleg wordt gemaakt door het pastoraal team. In het overleg is ruimte voor
het bespreken van een casus/probleem en/of voor een inhoudelijk thema.
Tijdwinst wordt gemaakt door het tegelijkertijd bespreken van vragen/problemen/activiteiten en
niet op 14 plekken. Verder ontstaat er ruimte voor teamleden om iets nieuws te bedenken en te
ontwikkelen bv. op het gebied van catechese of diaconie.
De coördinatoren worden gevraagd en benoemd door het pastoraal team. Deze coördinatoren
hoeven niet te komen uit de huidige pastoraatsgroepen en zijn GEEN vertegenwoordigers vanuit de
locatie. Het is een lid uit de geloofsgemeenschap die wordt gevraagd mee te denken over het
pastoraat. Het is wel handig dat die coördinator aanschuift bij het overleg van een pastoraatsgroep.
De frequentie van dat overleg zou dan ook kunnen veranderen: niet meer maandelijks bij elkaar
komen maar bv. eens per zes weken of eens per twee maanden.
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(NB. Bovenstaand beschrijving is ontleend aan de praktijk. In meerdere parochies wordt intussen
met dit model gewerkt)

