Geloofsgemeenschap St Martinus DOESBURG‐ANGERLO

Betrokken Gemeenschap; nu en in de toekomst
Lokaal pastoraal programma

Een hechte gemeenschap
De geloofsgemeenschap Sint Martinus is een trouwe en hechte gemeenschap. Mensen uit zowel
Doesburg als Angerlo zijn actief en betrokken en werken nauw samen.
Dat we een goede onderlinge band belangrijk vinden, blijkt uit de waarde die we hechten aan de
wekelijkse ontmoeting in de kerk. Na de liturgieviering is er altijd een uurtje waarop we gezellig met
elkaar koffie drinken. Voor een grote groep mensen is dit een plezierig moment. Het is een activiteit
die maakt dat je er graag bij hoort.
Zorg voor elkaar
Een werkgroep zorgt ervoor dat mensen die niet (meer) aanwezig kunnen zijn, toch betrokken blijven
via maandelijkse Communie aan huis of door bezoek bij speciale gelegenheden. Maandelijks is er
voor ouderen een speciale viering op een dinsdagochtend, waarna ook weer ruimte is voor
onderlinge ontmoeting en gesprek. Ouderen kunnen huisbezoek ontvangen. Ieder jaar, op 11
november, is er een grote, gezellige bijeenkomst, voorafgegaan door een Eucharistieviering, waarbij
mensen, die daaraan toe zijn, ook de Ziekenzalving kunnen ontvangen.
De gemeenschapszin blijkt ook uit de aandacht die we besteden aan het afscheid van een
medeparochiaan, die komt te overlijden. Of uit de zorg die we hebben voor de begraafplaats van de
geloofsgemeenschap. En natuurlijk uit de zorg die nabestaanden, desgewenst, kunnen krijgen van
toegewijde en geschoolde vrijwilligers.
Een ander voorbeeld is de jaarlijkse vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers ontvangen persoonlijk een
uitnodiging. Tijdens zo’n avond staan we stil bij actualiteiten in onze locaties en nemen we op een
gepaste manier afscheid van vrijwilligers die vaak vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen moeten
stoppen met hun jarenlange trouwe inzet.
Praktisch
De gemeenschapszin is sterk. We hechten aan ontmoeting en gezelligheid en we hebben de
activiteiten over het algemeen goed georganiseerd. Een voorbeeld van een goede organisatie en een
praktische instelling is de ontwikkeling en de exploitatie van het Atrium, waardoor we als
geloofsgemeenschap altijd voldoende voorzieningen hebben om onze dingen te doen, en van
waaruit we, vanwege de verhuur, ook financiële middelen kunnen verwerven ten behoeve van de
parochie‐activiteiten.
Openheid
We vormen een hechte gemeenschap, maar staan open voor nieuwkomers. Mensen die hier nieuw
komen wonen krijgen een brief, waarin ze welkom worden geheten en waarin de nodige informatie
staat over de geloofsgemeenschap. We ruimen graag plaats in voor jongeren. Geregeld is er een
kinder‐woorddienst of een familieviering en er is een klein kinderkoor, For You, dat af en toe de
vieringen opluistert.
Uitdagingen
We vormen op de eerste plaats een geloofsgemeenschap. De vertrouwde katholieke eredienst is ons
dierbaar. We voelen ons onderdeel van de grote RK Kerk. Maar we willen ook graag deel zijn van de
bredere gemeenschap in Doesburg en Angerlo. De samenwerking met de andere kerken vinden we
belangrijk.
De Parochiële Caritasinstelling streeft er naar om een effectieve bijdrage te leveren aan de noden in
de samenleving van Doesburg en Angerlo.

De openheid naar de actualiteit in de samenleving en de openheid naar jongere generaties en
nieuwkomers moet ook gestalte kunnen krijgen in de liturgievieringen. We hechten aan de
vertrouwde vormen en de vertrouwde taal. Maar de vieringen van de geloofsgemeenschap mogen
zich ook lenen voor thema’s die dicht bij de samenleving van Doesburg en Angerlo staan en die
ruimte geven aan wat jongere mensen bezig houdt en die interessant zijn voor mensen die niet zo
vertrouwd zijn met de gegroeide gebruiken. De verwoordingen van wat we geloven mogen ook
eigentijds zijn.

Een eigen plaatselijk programma
De Sint Willibrordusparochie, waartoe sinds kort ook de locatie Doesburg‐Angerlo hoort, heeft in
2014 het beleidsplan “Waardevol & Belangeloos” vastgesteld. Met het oog op de teruggang van het
aantal beroepskrachten, vrijwilligers, en bezoekers probeert het beleidsplan te verduidelijken wat nu
en in de toekomst verwacht mag worden van een centrale organisatie, van pastorale
beroepskrachten en wat een zaak is van vrijwilligers van de plaatselijke gemeenschap.
We moeten ons voorbereiden op een andere toekomst. Dat betekent dat we soms met tradities
moeten breken, vertrouwde zaken moeten loslaten en meer met anderen moeten samenwerken.
Dat is geen proces van de korte termijn, maar moet wel steeds in het denken worden betrokken.
Voor wat betreft het eigen, lokale programma is door de locatieraad en een werkgroep van
betrokken parochianen een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten in onze
geloofsgemeenschap. Daarbij zijn de nodige aantekeningen of opmerkingen gemaakt.
Bijgaande inventarisatie vermeldt de activiteiten die meer dan normale aandacht verdienen. Van
andere activiteiten is daarmee niet gezegd dat ze onbelangrijk zouden zijn. Zogenaamde kerntaken,
die onder de verantwoordelijkheid van de pastoraal team vallen, zijn ook niet opgenomen.
In de hieronder opgenomen tabel vermeldt de eerste kolom de activiteit met daaronder cursief
belangrijke opmerkingen uit de inventarisatie. In de tweede kolom worden meer specifieke
actiepunten aangegeven. Het zijn de activiteiten die nodig zijn om de gemeenschap, zoals
beschreven, voor nu en in de toekomst vitaal te houden.
Voor het vervolgtraject zou idealiter van elke activiteit de doelstelling moeten worden beschreven,
de gewenste personele bezetting aangegeven, benodigde faciliteiten (lokaliteit, materiaal etc.),
eventuele benodigde professionele ondersteuning en, indien nodig, een schatting van de kosten.
Opmerkingen vooraf:
‐Voor veel activiteiten is er sprake van een bezettingsprobleem. Een wervingscampagne voor nieuwe
vrijwilligers lijkt dan ook nodig.
‐Belangrijke plaatselijke activiteiten zijn ook het beheer van de begraafplaats en de actie Kerkbalans.
Die vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid en horen dus strikt genomen niet onder het
‘pastoraal programma’. Daarmee is niet gezegd dat ze niet belangrijk zijn. Het tegendeel is waar. De
activiteiten dragen ook bij aan de sfeer van betrokkenheid en zorg voor elkaar en zijn feitelijk ook
noodzakelijk.

Activiteit
Speciale liturgievieringen

Koor Per Cantare

Specifieke actie
Naast (steeds minder) Eucharistieveringen en Woord‐ en Communie‐vieringen
door leden van het pastoraal team kunnen vieringen worden gehouden met
een heel eigen vorm (bijvoorbeeld gericht op kinderen) of met een heel eigen
thema.
Kan een rol spelen bij samenstelling van nieuwe vorm van vieringen.

Kinder‐Woorddienst
Misschien in een andere vorm?
Belangstelling kweken voor jeugd, Om aandacht te krijgen is de frequentie van de samenkomsten van belang en
jongeren, 40+
dat een programma wordt geboden, dat aansluit bij de belevingswereld en
dat hen nieuwsgierig maakt.
Nieuwkomers in de parochie
Op bescheiden wijze aangeven dat nieuwkomers welkom zijn. Kort, niet
verwelkomen
opdringerig, maar compleet, aangeven wat de Kerk te bieden heeft, vooral
ook de sociale aspecten.
Er moet een warm gevoel uitgaan van de kennismaking.
Onderzoeken wat mogelijk is
Raad van Kerken, Oecumene.
Kan in de toekomst belangrijk
worden. Meer gezamenlijke
vieringen?
Ouderenwerk
Gezien het aantal heeft
ouderenwerk een prioriteit.
Bezoekwerk blijft belangrijk,
Ziekenbezoek en Communie thuis
Parochieblad
Kopij moet te vroeg worden
aangeleverd. Blad zou eerder ver‐
spreid moeten worden. Zou evt.
soberder kunnen worden uit‐
gevoerd.
Verbetering communicatie in het
algemeen is belangrijk.
Atrium
Is belangrijke voorziening en
visitekaartje van de
gemeenschap.
Gastvrije uitstraling is
voorwaarde.
Cartiaswerk

Meer bekendheid aan geven.

Analyse en overleg over wat wenselijk en noodzakelijk is samen met het
Atriumbestuur

Onderzoeken of huidige werkwijze aanpassing behoeft.

Ook in de toekomst nodig.
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