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PASTORAAL BELEIDSPLAN  

 

 

RK PAROCHIE  

MARIA TEN HEMELOPNEMING  

TE MILLINGEN 

 

Beek-Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, 

 Leuth, Kekerdom, Millingen aan de Rijn 

 

 
 

1.  Inleiding 

 

De wereld verandert razendsnel. Dat ervaren we regelmatig, al realiseren we het ons niet altijd. De 

katholieke Kerk staat op de grens van grote herzieningen. Het lijkt erop dat de hele maatschappij aan de 

vooravond staat van herbezinning: op het vlak van ons politieke systeem, ons westers financiële en 

economische systeem, onze hele zorgvoorziening, onze technologie, en daarmee samenhangend grote 

ethische beslissingen waarvoor we ons gesteld zien.  

De roep om normen en waarden en de behoefte aan spiritueel leven lijken daarbij nog nooit zo groot 

geweest te zijn als in deze tijd. Wij willen graag de uitdaging aangaan om hierop in te spelen door 

richting aan het pastoraat te geven voor kerkelijk en religieus leven. Waar staan we voor en op welke  

kernwaarden willen we ons richten. Wat inspireert ons om Christenen te zijn? Hoe verstaan we onze 

identiteit als RK parochie Maria tenhemelopneming? Welke plaats willen wij in deze tijd innemen 

binnen het geheel van de samenleving? Wat willen wij als gemeenschap van gelovigen voor mensen 

betekenen? 

 

We zijn ervan overtuigd geraakt dat we organisatorisch en inhoudelijk moeten vernieuwen. De krimp op 

velerlei gebied nodigt ons uit tot bundeling van krachten, en tot het inslaan van nieuwe wegen. Zo is op 

1 januari 2014 de nieuwe parochie Maria ten Hemelopneming van start gegaan, bestaande uit Beek-

Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom, Millingen aan de Rijn. Nu staan we voor de 

opdracht om met elkaar – vanuit herbezinning - te werken aan één vitale geloofsgemeenschap, die een 

thuis biedt aan velen en een uitstraling heeft naar buiten.  

 

In het voorliggend beleidsplan proberen we in de parochie Maria ten Hemelopneming een eigentijds 

antwoord te geven op de kansen van deze tijd vanuit de samenhang tussen de Kerk als Lichaam van 

Christus en ons leven in de wereld.  
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2.  Identiteit, visie en missie 

 

Onze parochie Maria ten hemelopneming maakt deel uit van de rooms-katholieke wereldkerk. Door ons 

wil God mensen inspireren, aanraken, genezen in de kracht van de heilige Geest, die Hij ons met 

Pinksteren heeft geschonken. Want het is die Geest, die ons de rijkdom van ons christelijk geloof doet 

ontdekken en verdiepen en ons leert Hem te dienen in de ander. Zo worden wij steeds meer met 

Christus verbonden en met elkaar. Christus, die ons werkelijk met elkaar verbindt, ontmoeten we in 

Gods Woord, de Bijbel, de gemeenschap, de naaste, en vooral in de sacramenten, m.n. in de Eucharistie. 

Vanuit de ontmoeting met Hem gaan we naar de ander.  

 

In onze parochie willen wij inzetten op het (her)ontdekken en verdiepen van de relatie met Christus. 

Geroepen vanuit ons doopsel en vormsel willen we gaandeweg passende antwoorden vinden om in-

houd te geven aan de behoefte van mensen aan spiritualiteit en om de organisatie van onze geloofsge-

meenschap af te stemmen op de realiteit. Pastoor, parochiebestuur en een mogelijk te vormen pasto-

raatsgroep willen samen met vrijwilligers en kerkbetrokkenen het pastoraat vormgeven in diaconie, 

liturgie, catechese en kerkopbouw. We zetten in op bundeling van krachten, doelgerichte samenwerking 

en nieuwe wegen. 

 

Wij streven naar een gastvrije, inspirerende en dienstbare geloofsgemeenschap waarin kinderen, jonge-

ren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen zich thuis voelen. Een gemeenschap  

• die verbonden met de wereldkerk de vreugdevolle aanwezigheid van Christus viert en uitstraalt 

• bijeenkomt voor gebed, bezinning en ontmoeting 

• die geloofsvorming biedt aan alle leeftijdsgroepen  

• die zorg draagt voor elkaar en een hartelijk welkom biedt aan nieuwkomers 

• die op spiritueel, sociaal en materieel gebied dienstbaar is aan de samenleving  

• die contacten onderhoudt dan wel samenwerkt met andere christelijke gemeenschappen en met 

mensen van andere godsdiensten en stromingen. 

 

3. Pastorale zorg 

 

Onder leiding van de pastoor wordt de pastorale zorg op de verschillende taakgebieden (diaconie, 

liturgie, catechese en kerkopbouw) parochiebreed ontwikkeld en gerealiseerd in overleg met het 

parochiebestuur, dat een adviserende en faciliterende taak heeft.  

 

De pastoor draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren en uitdragen van het pastorale 

beleid in de parochie, maar laat zich hierin bijstaan door de pastoraatsgroep. 

 

De pastoraatsgroep bestaande uit vrijwilligers onder leiding van de pastoor, is een schakel tussen de 

pastorale werkgroepen en vrijwilligers en adviseert inzake het pastoraal beleid. 

 

Aan de taakvelden diaconie, liturgie, catechese en kerkopbouw kunnen pastorale werkgroepen gekop-

peld worden, bestaande uit vrijwilligers, die zorg dragen voor de continuïteit en kwaliteit van deze 

taakvelden, b.v. commissie liturgie en werkgroep Eerste Communie en Vormsel.  
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4.  Uitgangs- en aandachtspunten  

(kunnen uitgewerkt worden in een jaarlijks concreet pastoraal prioriteitenplan) 

 

Algemeen en kerkopbouw  

1. Bouwen aan één geloofsgemeenschap en zorgen voor een goed functionerend parochiecentrum. 

2. Mensen bezielen en stimuleren om vanuit hun eigen betrokkenheid hun talenten in te zetten 

voor de realisering van een krachtige parochiegemeenschap 

3. Begeleiding, ondersteuning, coördinatie van vrijwilligers 

4. Het bieden van gericht pastoraat voor de diverse leeftijdsgroepen en behoeften  

5. Zorg voor goede communicatie van persoon tot persoon, via parochieblad, website, folders e.d. 

6. Inspirerende geloofsactiviteiten 

7. Organiseren en faciliteren van (informele) ontmoetingsmomenten zoals vrijwilligersdag, koffie-

ontmoeting na de Mis 

 

Diaconie  

8. Aandacht voor onze directe naasten, voor iedereen die ondersteuning en een luisterend oor 

nodig heeft b.v. ouderen, zieken, armen, rouwenden, nieuwkomers, mensen in verzorgingstehui-

zen / ziekenhuizen, plaatselijke projecten voor onze parochie 

9. Aandacht voor de wereldkerk, onze indirecte naasten (vastenactie, plaatselijke projecten voor de 

wereldkerk) 

10. Aandacht voor bepaalde groepen in de samenleving (zoals ouderen, jongeren, minderbedeelden, 

asielzoekers) en contact onderhouden met maatschappelijke instanties zoals WMO, maatschap-

pelijk werk, en met organisaties zoals de Zonnebloem 

11. Mensen mee naar de kerk nemen die er niet meer zelfstandig kunnen komen 

 

Liturgie 

12. Naast de eucharistievieringen door de week en in het weekend is er ook ruimte voor andere 

vieringen, zoals gebedsvieringen, en oecumenische vieringen. 

13. Er zijn vieringen met samenzang en vieringen met koren die mede de samenzang ondersteunen. 

14. In de liturgie is aandacht voor jonge gezinnen, o.a. door kindernevendienst en gezinsvieringen.  

15. Een woord-communieviering kan gehouden worden, als er geen priester beschikbaar is voor de 

viering van de eucharistie. 

 

Catechese 

16. Sacramentenvoorbereiding, zoals voor doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk, die 

inleidt en uitnodigt tot het ontwikkelen van een relatie met God en met kerk, de parochie-

gemeenschap  

17. Catechese in periode tussen eerste communie en vormsel en voor tieners/jongeren na het 

vormsel. Liefst doorlopende catechese voor kinderen van 4 tot 18 jaar 

18. Catechese voor ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen.  

19. Catechese voor volwassenen, bv. bijbeluur, geloofscursus  

20. Toerusting voor mensen die werkzaam zijn in het pastoraat 
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Doelstellingen: 

− leden van de parochie zijn zich bewust dat ze deel uitmaken van RK-geloofsgemeenschap die 

verschillende kerkdorpen /geloofskernen omvat 

− leden van de parochie zijn bereid om zich te laten vormen in hun geloof (missio ad intra) 

− leden van de parochie zijn bereid om het geloof uit te dragen aan anderen (missio ad extra) 

 

Mogelijkheden: 

− gebed/ lectio divina bij verschillende bijeenkomsten/ vormen van overleg 

− bezinningsdag of avond, dagbedevaart (Banneux, Kevelaer etc), grote bedevaart bv Rome 

oktober 2020, retraite in klooster 

− cursus Opnieuw Beginnen (begin is gemaakt) 

− cursus Divine Renovation/Als God renoveert (begin is gemaakt) 

− nieuwe aanpak voorbereiding eerste Communie en Vormsel  (vanuit verlangen en bewustwor-

ding; belang van gezin) 

− bezoeken van vrijwilligers en mensen die aan huis gebonden zijn - betrekken bij biddende/ 

eucharistische gemeenschap 

− communicatie: tweewekelijks in Rozet, via website (aanpassing) en een parochieblad   

− inventarisatie van de vijf dorpen - plan met bestuur (powerpoint), inbreng van mensen noteren 

en meenemen, zelf ook visie geven (gerealiseerd december 2019) 

− organigram / organisatie  (commissie administratie-financiën,  commissie archivering, 

klussengroep, commissie kerkhof, pastoraatsgroep etc) 

− gezamenlijk pastoraat: werkgroepen parochiebreed.  Door kennismaking, uitwisseling, 

afstemming en samenwerking werkgroepen op bepaald gebied parochiebreed maken, zoals bv: 

avondwake, uitvaartboekje, samenzangboekje, liturgisch rooster, inventarisatie liturgische 

benodigdheden van diverse locaties (ordening/inrichting sacristie), betere verdeling, 

gezamenlijke inkoop hosties, kaarsen etc. 

− tweet van de week (140 woorden) 

− rkgvo.nl (rooms katholiek vormingsonderwijs op openbare scholen) catechese vooral via 

parochie 

 

Leden pastoraatsgroep: Hein Vrijdag en Lianne van der Burgt, Daisy Janssen, Martin Oosterwijk, Rudo 

Franken pastoor 

 


