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Inleiding
De H. Norbertusparochie is op 1 januari 2014 ontstaan door samenvoeging van vijf parochies
in Oost-Groningen. De datum van de fusie werd gezien als een startpunt van een nieuwe
periode waarin Groeien, Geloof en Gemeenschap centraal stonden. Gedragen door de
opdracht van Jezus: “Heb uw naaste lief als uzelf”, zijn de geloofsgemeenschappen – met
respect voor eigen cultuur – al dichter naar elkaar toe gegroeid.
Stonden de eerste jaren vooral in het teken van groeien naar één gemeenschap en
samenwerking onderling, nu zijn we toe aan een nieuwe stap: vernieuwing en verbreding.
We willen van betekenis zijn voor alle gelovigen in de parochie – jong en oud – en voor
mensen daarbuiten. Vanuit onze bron: het vieren van de sacramenten en het Evangelie van
Jezus Christus, willen we een vitale parochie zijn, betrokken op elkaar én op de wereld om
ons heen.
Samen slaan we de handen ineen: vanuit ons vertrouwen op God werken we binnen onze
parochie en ook met de mensen daarbuiten, aan een levendige, eigentijdse en gastvrije
gemeenschap.

Dit zien wij

Binnen en buiten onze parochie zien we de volgende ontwikkelingen:
-

Ouderen: zowel in de wereld om ons heen als in onze parochie is er sprake van
vergrijzing. Het aandeel ouderen – en daarmee de mogelijke vereenzaming – neemt toe.
Dit vraagt van onze kerk aandacht voor deze groep.

-

Jeugd en jonge gezinnen: Zowel binnen als buiten onze parochie neemt het aantal bij de
kerk betrokken jongeren af. Uit gesprekken met sommige jongeren blijkt onder meer dat
zij zich minder thuis voelen bij de wekelijkse viering op zondag. Eigentijdse vormgeving
van onze vieringen is voor deze groep van belang.

-

Verschillende culturen: de afzonderlijke lokale geloofsgemeenschappen kennen hun
eigen historie en cultuur. We gaan daar niet aan voorbij, maar kunnen elkaar versterken.

-

Vraagstukken binnen de samenleving: er spelen grote vraagstukken in de samenleving,
zoals rondom oorlog en vrede, duurzaamheid, milieu en klimaat en LHBT. We hebben
oog voor de noden in de wereld en voor deze mondiale vraagstukken, maar ook voor
zingevingsvraagstukken waar mensen in hun persoonlijk leven mee te maken krijgen.
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Dit willen we zijn

Bij ons ben je nooit alleen: wij zijn betrokken bij God, bij elkaar en bij de wereld.







Wij zijn een parochie die mensen rondom de sacramenten en vanuit het Woord van
God verbindt;
We zijn een kerk waar alle generaties zich thuis voelen;
Wij vormen een gemeenschap waar we aandacht hebben voor elkaar en voor de
ander, en waar ruimte is voor verschillen tussen mensen en culturen;
Wij zijn een gastvrije kerk die midden in de samenleving staat en ook de mensen wil
raken die zelden of niet in een kerkdienst komen;
Wij zijn een lerende parochie waarin mensen hun talenten met elkaar en met
mensen buiten de parochie delen;
Wij hebben oog voor de noden in de wereld en dragen samen met andere
organisaties bij aan de verlichting hiervan.

Dit zijn onze doelen

VIEREN
Vieren doen we samen
Gestoeld op onze Rooms Katholieke traditie, geven wij met elkaar op eigentijdse wijze
invulling aan onze vieringen, waarbij iedereen welkom is.
Dit betekent dat:
- Wij vieringen organiseren in samenspraak met bepaalde groepen, zoals
gezinsvieringen, oogstdankviering en vieringen die aansluiten bij onze jaarthema’s;
- Onze vieringen aansluiten bij de actualiteit;
- Er een variatie aan vieringen is, zowel op de zondagmorgen als op andere
momenten;
- We nieuw elan willen geven aan onze vieringen;
- We moderne (ICT) middelen inzetten in de communicatie over onze vieringen, zowel
in- als extern.

DIENEN en DELEN
Wij zien om naar elkaar en naar de ander
Jezus leert ons om te zien naar elkaar en onze naaste lief te hebben als onszelf. Vanuit deze
opdracht staan wij klaar om hulp te bieden aan alle mensen om ons heen.
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Dit betekent dat:
- We weten wat er leeft in onze gemeenschap en iedere parochiaan zijn naasten
bijstaat;
- Wij vanuit het pastoraat aandacht geven aan (groepen van) parochianen die dat
nodig hebben, zoals ouderen en zieken;
- We breed in de samenleving vindbaar en aanwezig zijn;
- Onze deur altijd voor de ander openstaat;
- We samenwerken met onze PCI (parochiële caritas), met andere kerken en nietkerkelijke organisaties in het bieden van diaconale hulp.

LEREN
Wij leren van de Bijbel, van elkaar en van de wereld en geven kennis door
Het Woord van God is de basis voor ons handelen. Wij inspireren elkaar en laten ons door
anderen inspireren en sluiten aan bij wat er in de samenleving gebeurt.
Dit betekent dat:
- Geloofsverdieping plaatsvindt in catechese en gespreksgroepen rondom grote
levensvragen en scharnierpunten in het leven;
- Er leeractiviteiten zijn in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen;
- Wij leren van anderen buiten onze parochie en wij anderen laten leren van ons;
- Onze leeractiviteiten ook aansluiten bij mondiale thema’s, zoals milieu en klimaat,
oorlog en vrede.

Zo richten we onze organisatie in

Wij hebben een levendige, financieel gezonde organisatie
Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in standhouden van onze
organisatie.
Dit betekent dat:
- Parochianen – jong en oud – hun deskundigheid en vaardigheden inzetten ten
behoeve van het kerkelijk werk;
- Onze kerkgebouwen ook door buitenstaanders kunnen worden gehuurd voor
passende activiteiten (bijvoorbeeld concerten) in deze sacrale ruimtes.
- We zoeken naar mogelijkheden om de opbrengsten te vergroten (activiteiten,
verhuur en subsidies);
- We onderzoek doen naar de haalbaarheid van het in standhouden van de
kerkgebouwen in de toekomst.
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Activiteitenplan

Doel
VIEREN

Activiteiten

Wie

Vieringen organiseren in samenspraak met
bepaalde groepen

Pastores, jongeren en
bestuurslid belast met
jongeren.

Vieringen aansluitend bij de actualiteit

Instellen commissie van
verschillend pluimage.

Variatie aan vieringen is, zowel op de
zondagmorgen als op andere momenten

Traditionele vieringen, jongerenvieringen en
vieringen combineren met concerten.

Nieuw elan in de vieringen

Minder statisch, beweging, beeld.

Moderne (ICT) middelen inzetten, in de
communicatie over onze vieringen

Social media verder uitbouwen.

Verbinding zoeken en intensiveren

Verbinding zoeken met katholieke scholen, kerst,
rondleiding, wat te bieden hebben als kerk/parochie
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Wanneer

Werkgroep instellen.

Webmaster en communicatie
specialist.

1

Vieren en jongeren

Kinderen en jongeren op eigen niveau aanspreken en
deel van de organisatie worden.
Houdt jongeren na het vormsel/1e communie bij de
parochie. Wat komt er dan…
Reizen moet, want niet alles is overal, beter iets op
één plek aanbieden en daar vanuit de andere locaties
naar toe reizen.
Durf jongeren ergens voor te vragen, bijvoorbeeld
ook voor bezoek aan ouderen, het ligt voor de hand
daar ouderen voor te vragen maar dat hoeft niet zo
te zijn.
Verbinding tussen groepen maken, jong en oud,
beiden voelen zich thuis (dat is het ideaal).
Investeren in jongeren, vraagt dat we zorgen voor
goede kinderopvang tijdens de vieringen.
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LEREN
Geloofsverdieping vindt plaats in catechese
en gespreksgroepen rondom grote
levensvragen en scharnierpunten in het leven

Organiseren van themabijeenkomsten voor ouders
en kinderen, voor verbinding en verdieping, begeleid
door de pastor en/of professionals. Bij veel kinderen
is er te weinig basiskennis over het geloof, hier ligt
een taak voor de geloofsgemeenschappen om
hiervoor thema-avonden/bijeenkomsten te
organiseren, over Bijbelkennis en dat verbinden met
deze tijd. Vooral de groep tussen 30 en 50, met
kinderen, zij hebben zelf ook weinig verbinding met
kerk en geloof. Als onderwerpen aanspreken, komen
ze misschien weer terug, en dan kunnen ze het ook
weer doorgeven aan hun kinderen.
geloofsgemeenschap? Moeders hebben soms
moeite met reizen, klein beginnen en dan
uitbouwen. Mooi als er een pastor bij is.

Er zijn leeractiviteiten in samenwerking met
andere geloofsgemeenschappen

Vragenuur voor ouders en kinderen.
Kinderen binden door activiteiten.
Kinderen staan vaak alleen, willen juist graag met
andere kinderen, in groepen iets leren. Ouders ook
in een groep benaderen. In 1 groep voor de hele
parochie of per parochie.
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Wij leren van anderen buiten onze parochie
en wij laten anderen leren van ons

Cursussen voor volwassenen. Zoals bijbelgroepen
voor parochianen van alle leeftijden.
Aansluiting zoeken bij anderen
geloofsgemeenschappen.

Onze leeractiviteiten sluiten aan bij mondiale
thema’s

Vraagstukken over relaties, seksualiteit, LHTB.

Pastores, ervaringsdeskundigen
en deskundigen van buiten

Leren van andere kerken.
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DIENEN EN DELEN
We weten wat er leeft in onze gemeenschap

Wij zijn de laatste generatie die zichtbaar is in de
kerk, maar dat wil niet zeggen dat het geloof niet
meer leeft bij de mensen die we niet meer in de
kerk zien.

Wij geven vanuit het pastoraat aandacht
geven aan (groepen van) parochianen die dat
nodig hebben

Oppeppertje, dat werkt goed. Dan zoek je mensen
op die de kerk uit het oog zijn verloren Wordt
gewaardeerd dat je ze opzoekt, dat ze aandacht
krijgen.

We zijn breed in de samenleving vindbaar en
aanwezig

Wijkcontactwerk weer nieuw leven inblazen, in
Winschoten via een coördinator, dat gaat groeien.
Dit is de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’. Er is een
bezoekregeling, een grotere groep die dat doet. Je
moet het kleinschalig organiseren, zodat mensen
elkaar kennen, bijvoorbeeld per dorp.

Jongeren moeten de parochie
en GG S’en gaan overnemen.
We zullen hen actief moeten
gaan benaderen omdat goed
over te brengen en
verantwoordelijkheid over te
dragen.

Caritas, ontmoetingsdag voor zieken en ouderen
Kinderen geven die informatie niet door, dus je
weet het niet altijd als iemand ziek is. Ook KVG is
hechte groep, met ook veel niet-katholieken.
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Onze deur staat altijd voor de ander open

We zijn wel erg actief. Wat we nu doen, vooral zo
blijven doen, overeind houden.
Meer verantwoordelijkheid bij jongeren leggen en
daar actief een beroep op doen.

We werken samen met onze PCI, andere
kerken en niet-kerkelijke organisaties in het
bieden van diaconale hulp

Als PCI kunnen we wel wat, maar we hebben niet
altijd zicht op waar we kunnen helpen, wie het echt
nodig heeft. Daar moeten we soms echt naar op
zoek, terwijl we de middelen en mogelijkheden wel
hebben om te kunnen helpen. De ambitie is het
netwerk in stand zien te houden, ook al worden de
mazen groter
Niet overnemen wat andere organisaties doen,
maar wel de weg wijzen als er echte nood is.
Daarvoor de informatie goed in beeld brengen, dat
is vooral een taak waar Caritas goed in is.
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ORGANISATIE
Parochianen zetten hun deskundigheid en
vaardigheden in ten behoeve van het kerkelijk
werk

Zien andere velden en commissie vraagstukken.

Onze kerkgebouwen kunnen ook door
buitenstaanders worden gehuurd voor
passende activiteiten

Bestuur belast met gebouwen

We zoeken naar mogelijkheden om de
opbrengsten te vergroten

Marketing commissie instellen

Jongeren in het bestuur en organisatie
positioneren
Digitale ontwikkeling Norbertus organisatie

Ruimte voor jongeren, ook concreet/letterlijk,
ruimte om hun dingen te doen in belang van de
gehele parochie en GGS
Digitaal tijdperk, we moeten mensen hier in
opleiden, trainingen organiseren om digitaal
vaardig te worden
Collecte kan ook met een app in plaats van een
schaal
Verschillende communicatiemedia voor jong en
oud, Zij hebben een verschillende behoefte/stijl van
communiceren, hen ook digitaal benaderen.
Herhaling is ook een boodschap. We moeten de
website en andere communicatiemedia/publicaties
goed bijhouden
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Activeren van parochianen
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Er zijn te weinig mensen om te doen wat je wilt. Het
is moeilijk om alles aan de gang te houden. Wel
leren van elkaar, maar samenwerken met andere
kerken of organisaties kost vaak veel tijd en energie
en die is schaars. Het duurt lang voor je resultaten
van samenwerking ziet, dus het vraagt veel
tijdsinvestering voor het loont.
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