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Inleiding 
Op de afgelopen parochiedag van 17 maart zijn er zes groepen aan de slag gegaan met thema’s, 
die belangrijk zijn voor de toekomst van onze Ludgerusparochie. Velen hebben vanuit hun 
betrokkenheid met de lokale gemeenschap hun mening laten horen en daar werd uitgebreid over 
gediscussieerd. Door de gespreksleiders zijn hiervan verslagen gemaakt, die de basis vormen 
voor de beleidsplannen, die nu gemaakt worden door pastores/bestuur en lokale 
pastoraatsgroepen en locatieraden.  Zoals de vice-voorzitter van het bestuur in Ludgerus Actueel 
reeds meldde is het de bedoeling dat na de zomer  concrete plannen op tafel liggen.  
Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de door gespreksleiders gemaakte verslagen 
van de diverse themagroepen.  
 
Themagroep 1 - kinderen en jonge gezinnen (gespreksleider: pater Elias) 
In deze groep werd vooral de hoop (maar toch ook wel de zorg) uitgesproken over de weinige 
jongeren in de kerken. Geloofsopvoeding begint vaak al thuis door (groot)ouders. Maar er is 
daarvoor wel “geloofsinformatie” nodig, die op school weinig of niet meer wordt gegeven. En bij 
jongeren is er duidelijk behoefte aan steun en voorbeelden in het geloof.  De vraag is : wat is onze 
taak hierin?  
 
Themagroep 2 – omzien naar elkaar (gespreksleider: Gerrit Jan Westerveld) 
De zorg voor ouderen heeft in de parochie een zwaar accent, maar we moeten oppassen dat we 
andere leeftijdscategorieën niet vergeten ( bijv. in verband met verlies werk, relatieproblemen, 
ziekte, overlijden). Aandacht wordt gevraag voor pastoraat in zorgcentra, communie thuis en 
ziekenzalving.  Ook is er behoefte aan een rouwverwerkingsgroep. 
Het omzien naar elkaar moet buurtgericht: dus ook voor niet-parochianen en in samenwerking met 
lokale wijkorganen/-activiteiten. Bezoekersgroepen spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten 
wel goed toegerust worden. 
En er moet meer informatie komen over het aanbod van de parochie, niet alleen wat er lokaal 
gebeurt maar ook van activiteiten op andere locaties van onze parochie. Alle mogelijk 
communicatiemiddelen moeten hiertoe ingezet worden. Vervoer voor bepaalde activiteiten moet 
aansluitend goed geregeld worden. 
Het ontbreken van een goede, centrale organisatie van de caritas binnen onze parochie is een 
bron van zorg.  
 
Themagroep 3 – Andere vormen van geloofsgemeenschappen/-groepen  
(gespreksleider: Laurens Baas) 
Ook in deze groep komen de jongeren weer als belangrijk naar voren want juist voor hen is het 
belangrijk dat zij (bijv. in vieringen)  op een creatieve manier gebonden worden , maar zodanig dat 
ouderen niet weglopen. Dat was ook het dilemma in deze groep: hoe spreek ik mijn doelgroep aan 
maar daarnaast ook de hele gemeenschap. En wat kunnen we leren van andere (buur)kerken in 
dit opzicht.? Hoe pakken zij het aan ?  
Andere vormen ontwikkelen is ook van belang als kerken zouden gaan sluiten: dan zal er toch 
behoefte zijn aan lokale centra voor ontmoeten/stilte/vieren al zijn die dan meer kleinschalig.  Want 
het is volgens deze groep van belang aandacht te houden voor die ontmoeting om elkaar te 
inspireren en te ondersteunen met dé verhalen. Daarbij moeten we ook streven naar openheid 
naar de samenleving. Het is een grote uitdaging om ons aan te passen aan de veranderingen, 
zeker nu door priestertekort de Eucharistievieringen in het gedrang komen en mensen daarom 
wegblijven.  
 
 



 
 
Themagroep 4 – Kerk zijn in wijk en stad (gespreksleider: Bernadette van Dijk) 
Het belang van goede diaconie, het bereiken van mensen en passend handelen wordt hier 
benadrukt. Klaarstaan voor mensen en gesprekspartner zijn. En dat allemaal met open vizier 
gericht op wijk en stad.  
Deze groep geeft een lange opsomming van kansen die wij als kerk hebben zoals: contacten met 
moslims, scholen, voedselbank, hulp aan vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, maar ook 
vorming, cursussen , thema avonden voor randkerkelijken. Er zijn vele aanknopingspunten in de 
wijk waarin wij kerk zijn. 
Vele punten worden enthousiast tegemoet getreden maar blijken bij nader inzien toch erg lokaal 
gebonden en de vraag is hoe wij deze lokale activiteiten uitbreiden naar andere locaties. Wie gaat 
de grens van de wijk over?  
Ook het belang van contacten met scholen (op wijkniveau) wordt hier uitgebreid besproken.  Er zijn 
veel contactmomenten mogelijk zoals bij 1e H. Communie , H. Vormsel, Palmpasen, 
kinderprojectkoor e.d. Maar zorg wel voor inspirerende contact tussen mensen van de kerk en die 
van de school. We kunnen veel van elkaar leren maar dan moeten we dat wel willen uitwisselen. 
 
Themagroep 5 – Vieringen en liturgie (gespreksleider: Peter van Kessel)  
Het beleid van de parochie moet er zo veel mogelijk op gericht zijn om lokale gemeenschappen zo 
veel mogelijk intact te laten. En ze niet tegen elkaar uitspelen.  
In deze groep komen de volgende opties naar voren: 1. het “Afrikaans” model: gemeenschap 
gedragen door catecheten, 1 x per maand een priester, die dan wel alle tijd heeft voor ontmoeting 
met de gelovigen. Dus geen twee missen na elkaar. 2. Om de twee jaar wisselen van eucharistisch 
centrum. Dit om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat hun kerkgebouw “veiliggesteld” is 
boven dat van anderen. 
Verder doet deze groep nog de volgende suggesties: a. parochiebrede thema’s vaststellen, 
uitwerken en publiceren b. werken aan andersoortige vieringen; c. handreikingen maken voor 
liturgie met op de lezingen aansluitende liederen (koor/volkszang); d. aansprekende viering voor 
jongeren e. een parochiebrede werkgroep voor  familievieringen in 1 kerk. f. een ambulant koor 
voor uitvaarten ? g. spreiding van nachtmissen, herdertjes vieringen met Kerst over verschillende 
kerken. Regel vervoer hiervoor.  
Dit alles moet goed met locaties besproken; zij leveren misschien dingen in maar krijgen er ook 
iets (inspirerend) nieuws voor terug.  

  
Themagroep 6 – Tieners/jongeren (gespreksleider: George Paimpillil)  
Grote zorg: zonder deze groep (12-30 jarigen) geen toekomst! Alleen Rafael heeft nu 
jongerenactiviteit (samen viering bijwonen, spreken over verkondiging, gezellig 
samenzijn/ontmoeting).  
Ook hier worden vele suggesties gedaan zoals: a. jongeren vragen wat ze zelf willen/belangrijk 
vinden en hen ook verantwoordelijkheid geven; b. actief inzetten, samen met vrienden (bijv. als 
acoliet, lector, helpen bij Voedselbank); c. aansluiten bij thema’s en media, die jongeren nu bezig 
houden; d. stageplaatsen creëren (als in de Dominicus); e. contact met scholen; f. “chill-avonden”. 
Dit moet bij voorkeur  parochiebreed aangepakt worden met vertegenwoordigers uit alle locaties.  
 
Utrecht, 7 mei 2012 
Nol van Beek (centraal secretariaat)  

 
 


