
1 
 

Pastorale activiteiten voor 2015-2016 

Inleiding 

De afgelopen jaren heeft het pastoraal team telkens gewerkt met een  pastoraal activiteitenplan of 

werkplan voor een kalenderjaar. Na de zomer zullen we dat voor 2016 in nauw overleg met de 

pastorale coördinatiegroep (PCG) gaan opstellen. Daarop vooruitlopend presenteren we al een 

voorlopig plan. De reden daarvoor is dat de herstructurering vraagt om implementatie van een 

aantal besluiten (instellen van werkgroepen enz.). Daarnaast vinden wij het ook hoog tijd na alle 

beleidsmatige werkzaamheden van het afgelopen jaar om ook met een geloofsinhoudelijk 

programma te komen. Bij de activiteiten zijn steeds de kartrekkers vanuit het pastoraal team 

genoemd (LG-Leo Geurts, CB-Clazien Broekhoff, MB-Marc Brinkhuis). 

Hieronder gaat het over nieuwe en/of bijzondere activiteiten. Daarnaast is het PT volop bezig met de 

bestaande activiteiten. 

 

Parochiesynode 

Er is veel gesproken en geschreven over ons kerk-zijn de afgelopen tijd. Vanzelfsprekend ging nu de 

meeste aandacht uit naar de structuur. Maar er zijn ook al veel inhoudelijke aanzetten gegeven. Het 

pastoraal team gaat samen met de pastorale coördinatiegroep een parochiesynode houden in de 

tweede helft van 2015 waarin met een grote groep parochianen en andere belangstellenden wordt 

gesproken over de wijze waarop wij parochie/kerk willen zijn. (MB) 

 

Jaar van de Barmhartigheid 

Paus Franciscus heeft onlangs “het Heilig Jaar van de Barmhartigheid” afgekondigd voor 2016. Wij 

willen dit jaar aangrijpen om nieuwe en bestaande activiteiten in het teken van de barmhartigheid te 

stellen. Een prachtig thema met aanknopingspunten naar catechese, diaconie, liturgie, 

jongerenpastoraat, oecumene enz. Te denken valt aan de zeven werken van barmhartigheid, de 

prachtige parabels van de Barmhartige Samaritaan en de Verloren zoon.  Net als een paar jaar 

geleden rond de geloofsbelijdenis in het “Jaar van het Geloof” denken we dat dit ook een verbindend 

thema in onze parochie kan zijn.  Samen met de PCG zullen we het programma verder uitwerken. We 

noemen alvast: (LG) 

 Cyclus werken van barmhartigheid i.s.m. PCI en herberg van Ars (MB) 

 Themakoren verzorgen vieringen rond thema’s van barmhartigheid waarmee ze 

‘door de parochie trekken’ (LG) 

 In programma van de Broederen (catechese en lezingen) (MB-LG) 

 Inspiratiebijeenkomsten/retraitedagen  voor vrijwilligers (LG-MB-CB) 
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Algemene activiteiten 

 Overleg tussen kinderkoren  om elkaar te inspireren en als gezamenlijk project  het 

gezamenlijk voorbereiden zingen van de Eucharistieviering op de eerste zondag (29 

november 2015) van de Advent in Schalkhaar. (CB) 

 Parochieel jongerenfestival mede als opstap naar wereldjongerendagen 2016 in Krakow 

(Polen) (CB) 

 Initiëren van overleg tussen dirigenten van Gemengde koren om de kwaliteit van de liturgie 

te verbeteren (LG) 

 Enkele projecten aanbieden aan basisscholen (CB) 

 

Nieuwe werkgroepen  

Vanuit de herstructurering en de daarbij behorende adviezen gaat het pastoraal team een aantal 

werkgroepen opstarten en begeleiden: 

 Pastorale coördinatiegroep (MB) 

 Werkgroep bezoekwerk (CB) 

 Werkgroep jongerenpastoraat (CB) 

 Adviesgroep Maatschappelijke betrokkenheid (MB) 

 Oecumenische werkgroep stad (LG) 

 

Pastoraal team Lebuinusparochie – 20 mei 2015 

 


