Werkplan Zalige Titus Brandsmaparochie 2014
1.

Prioriteiten vanuit het beleidsplan:

Per 1 januari 2014 is onze nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie van start, gefuseerd uit de St.Werenfridus
(Workum), de St. Nicolaas van Tolentijn (Witmarsum) , de St.Martinus (Makkum) en de St.Franciscus
(Bolsward). In het pastoraal beleidsplan is vastgelegd, dat genoemde geloofsgemeenschappen weliswaar
van parochies locaties zijn geworden, maar dat ze de centra van het parochieleven blijven. In het pastoraal
beleidsplan worden drie prioriteiten aangegeven:
a. elkaar helpen om te groeien in het besef van onze roeping als gedoopten
b. mensen binnen en buiten de kerkmuren kansen bieden op een eerste of hernieuwde ontmoeting
met de rijkdom van het christelijk geloof
c. een meer diaconale gemeenschap worden.
Bij al ons werken willen we in ieder geval onze blik gericht houden op gezinnen met kinderen in de
basisschoolleeftijd en jonger; deze doelgroep heeft de hoogste prioriteit.

2.

Kerntaken en doelstellingen

De 6 kerntaken van de nieuwe parochie als geloofsgemeenschap zijn: zondagsvieringen,
sacramentenbediening, catechese, werken van en aan barmhartigheid, nabijheid aan het leven en geloven
van de gelovigen en oecumene. Daarnaast vraagt onze tijd er om, dat we meer dan voorheen pastoraal
ondernemend zijn en omwille van het Evangelie en de samenleving wegen gaan die nog ongebaand zijn.

2.1.

Zondagsvieringen.

Ieder weekend is er in elke locale geloofsgemeenschap een viering van Woord en Sacrament. Zoveel
mogelijk zal deze zondagsviering een eucharistieviering zijn, zo nodig een viering van Woord en Communie.
Terwijl we zoveel mogelijk de zondag vieren met een eucharistieviering, maken we op de locaties zeer
beperkt ruimte voor oecumenische vieringen op de plaats van een zondagsviering. In ieder geval is het
uitgangspunt, dat er in de parochie elke zondag (dat is zaterdagavond of zondagmorgen) ergens eucharistie
gevierd kan worden.
Ieder weekend is er ergens in de parochie een viering die goed aansluit bij de behoeftes van kinderen en
jonge gezinnen. We doelen op de aanwezigheid van fijne en veilige kinderopvang, het houden van
kindernevendienst, een viering met kinderkoor en /of een viering waarin ook de school een rol heeft. Op
elke locatie is er minimaal 4 keer per jaar een gezinsviering of een viering met kindernevendienst.
We streven ernaar, dat in 2014 24 gezinnen tenminste maandelijks meedoen in de viering. We streven
ernaar dat 25% van alle gezinnen die in 2014 een kind de eerste H.Communie laten vieren daarna ongeveer

maandelijks blijven meevieren. Om te zorgen dat communicantjes hun plek vinden in
de geloofsgemeenschappen komt hier extra aandacht voor1.

2.2.

Sacramentenbediening

In 2014 willen we de sacramentenbediening handhaven voor wat betreft het aanbod en bestendigen voor
wat betreft de deelname. Daarnaast streven we een toename na van het aantal ziekenzalvingen en
biechtgesprekken met ongeveer 10%. Hiertoe realiseren we vaste tijden waarop gebiecht kan worden. Er
zullen in 2014 2 gelegenheden zijn om in groepsverband de ziekenzalving te ontvangen: in Bloemkamp en
Nij Mariënacker. Ambulante parochianen kunnen zich hierbij aansluiten. De mogelijkheden voor
sacramentenbediening thuis (met name ziekencommunie en ziekenzalving) worden beter gecommuniceerd
door het vervaardigen en verspreiden van een flyer en het informeren van bezoekersgroepen en
contactpersonen.

2.3.

Catechese:

Hoofddoelstelling is om parochianen van alle leeftijden de kans te bieden hun geloof te verdiepen en te
verrijken.
2.3.1. Volwassenen
Voor volwassenen bieden we in de vastentijd van 2014 de cursus Opnieuw beginnen aan. In de loop van
het jaar ontwikkelt het pastorale team een modulair aanbod van permanente catechese, deels heel
laagdrempelig, waarvan in elk geval alle volwassenen die direct bij één van onze catecheseprojecten
betrokken zijn (door doop, eerste communie of vormsel voor een kind), of zich voorbereiden op een
kerkelijk huwelijk, één of meer modules volgen. In dit aanbod krijgt ook de diaconale dimensie van kerk zijn
een plek. Aan doopouders wordt ondersteuning bij de geloofsopvoeding aangeboden.
De catechese/ geloofsverdieping zoals die tot nu toe gestalte kreeg, gaat zoveel mogelijk door. Het betreft
de Geloven Nu-groepen, de ontmoetingen in het kader van het omgekeerd huisbezoek en God in Gaast.
2.3.2. Jongeren
De bestaande jongerencatechese aan 12-14 jarigen in het kader van de voorbereiding op het H.Vormsel
wordt voortgezet. De catechese vindt zo dicht mogelijk bij de leefwereld van jongeren plaats, en in
groepsverband. We streven na, dat er in ieder geval in Workum en in Bolsward jaarlijks een groep start, en
zo mogelijk ook elders. Inhoudelijk wordt het materiaal voor jaar 1 verbeterd en verdiept, het onderdeel
M25 ( jongerendiaconaat) wordt in een draaiboek geconsolideerd en het bestaande Vormselproject In vuur
en vlam wordt toegesneden op gebruik in onze parochie.
Voor de beide groepen vormelingen van 2014 komt er een aanbod om elkaar regelmatig te blijven
ontmoeten. Met de jongerenwerker van het bisdom ontwikkelen we de plannen in 2014; de uitvoering
volgt in 2015, nadat de jongeren in november 2014 het H.Vormsel hebben ontvangen.
2.3.3. Kinderen
Er wordt veel aandacht besteed aan de sacramentencatechese rond de Eerste H.Communie, die in
Bolsward en in Workum wordt aangeboden. In de parochie blijft daarnaast de mogelijkheid bestaan om
deel te nemen aan buitenschoolse catechese. Deze activiteit vindt maandelijks plaats in Bolsward. Verder
streven we uitbouw en intensivering van de pastorale aanwezigheid op de katholieke scholen na. Aan
doopouders wordt ondersteuning bij de geloofsopvoeding aangeboden.
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Om de vervolgambities te kunnen meten wordt er in 2014 bij alle vieringen geteld: alle aanwezigen, aantal gezinnen,
aantal kinderen bij KWD/ crèche; gezinsviering ja/nee.

2.4.

Werken van en aan barmhartigheid

Armoedebestrijding, gedragen door PCI.
Ten eerste beogen wij, het bewustzijn van de problematiek van armoede in Nederland
en het draagvlak voor hulp te vergroten door middel van bewustwordingsactiviteiten, waaronder inbreng
van de diaconaal opbouwwerker in de vorm van een ouderavond EHC, publiciteit in het parochieblad en
bijzondere aandacht voor de diaconie in de zondagse vieringen. De feitelijke hulp aan individuen van alle
gezindten willen we continueren op het niveau van 20132. De integratie van diaconaat in het jongerenwerk,
nu al aanwezig in de catechese in voorbereiding op het H.Vormsel, wordt uitgebreid met
jongerendiaconaat/ M25 in de nieuw te starten jongerengroepen voor na het H.Vormsel. Het toenemend
bewustzijn van de diaconale dimensie van ons geloven en kerk zijn komt tot uitdrukking in een toename
van 20% in het aantal vrijwilligers bij de diverse diaconale projecten, daarbij een toename van 20 % in het
aantal katholieke vrijwilligers3.
2.4.1. Nabijheid en onderlinge zorg van parochianen voor elkaar
In alle locatieraden wordt de onderlinge diaconale zorg geïnventariseerd en besproken. Op basis van de
langs deze weg ontwikkelde gedachten maken we plannen voor 2015. Het secretariaat maakt een
100% reactie op meldingen van ziekte en rouw mogelijk, in de vorm van kaartjes en doorgeleiding naar
bezoekwerk/ pastoraal team.
2.4.2. Meer diaconale geloofsgemeenschappen
Eind 2014 ligt er een plan gereed voor een meerjarig project ten behoeve van de voortgaande ontwikkeling
van de parochie en haar locaties tot meer diaconale geloofsgemeenschappen.
2.4.3. Wereldwijd familie
in 2014 beginnen we met het opbouwen van een structuur (werkgroep met projecten) om de inspiratie van
de wereldkerk in onze geloofsgemeenschap binnen te brengen en te verankeren. We doen dat door
aandacht voor Afrika in de aanloop naar de Vastenactie en een ander werelddeel voor de Adventsactie.
Daarnaast bereiden we voor de vastentijd van 2015 een eigen project in Ghana voor.

2.5.

Nabijheid

In het verleden zijn onze parochies weleens te zeer eilanden op zich geweest, met weinig bemoeienis met
de dorps- of stadssamenleving. Vanuit onze keuze om de mensen te zoeken waar ze zijn en de kerk present
te stellen gaan onze geloofsgemeenschappen een proces van toenadering aan. Die toenadering speelt zich
op allerlei niveaus af.
Jonge gezinnen: absolute prioriteit bij onze inspanningen krijgt de toenadering tot gezinnen met kinderen
in de basisschoolleeftijd en jonger. Die krijgt liturgisch, catechetisch en diaconaal vorm, We willen komen
tot een vorm van “Kerk op schoot”: vieringen met kinderen tot 4 jaar. De catechese voor deze doelgroep
wordt uitgebreid en toegespitst. De diaconie krijgt een vaste plek in de ouderavonden van de catechese in
het kader van de Eerste Heilige Communie. Ook zoeken we naar hernieuwd contact met gezinnen met
kinderen op de katholieke scholen. Omdat er veel katholieke kinderen zijn die niet op de katholieke
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Kengetallen 2013: In 2013 zijn 18 individuen/gezinnen materieel ondersteund in Bolsward, Workum,
Makkum,,Witmarsum en omgeving. Er zijn 16 koppelingen van individuen/gezinnen met een schuldhulpmaatje tot
stand gekomen. Met het kanskaartproject zijn er in 2013 in Bolsward 250 kanskaarten huis aan huis bezorgd en
opgehaald door tien vrijwilligers. Hier zijn 26 hulpvragen uit voortgekomen die door Timpaan en Humanitas zijn
beantwoord.
3

In 2014: toename tot 72 vrijwilligers, waarvan 15 katholiek

basisschool zitten, willen we daarnaast een haalbare manier ontwikkelen om in contact
te komen met alle gezinnen, om te luisteren naar hun vragen en verlangens ten aanzien
van kerk .
Eerste ontmoeting: Met de actieve opstelling van de parochie naar buiten is gegeven, dat wij in
toenemende mate mensen in onze kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen hopen te ontmoeten die er
voor het eerst zijn. Dat vraagt van de locaties gerichte aandacht voor ontmoeting en onthaal. De algemene
doelstelling is, dat wie in onze geloofsgemeenschappen binnenkomt niet verloren hoeft te lopen. De
locatieraden continueren de gastvrijheid rond het kerkgebouw op het niveau van 2013 en maken plannen
voor ontvangst en welkom van gasten in en buiten de vieringen. Op alle locaties spreken de locatieraden
over het onthaal van gasten en stellen minimaal één actiepunt vast, dat vervolgens ter hand genomen
wordt. Bolsward betrekt hierin haar functie als bedevaartsplaats, Makkum en Workum betrekken hierin
hun toeristische functie.
Nieuw ingekomenen: in de gehele parochie gaan we werken met een protocol voor nieuw ingekomenen
(met bijbehorende brieven, administratieve verwerking, opvolging van melding door contactpersonen ter
plekke en geschenkpakketje). Deze gehele keten wordt binnen het tweede kwartaal van 2014 gereed
gemaakt met logo en gegevens van de nieuwe parochie en adequaat gecommuniceerd met degenen, die
locaal verantwoordelijk zijn voor nieuw ingekomenen. We streven naar 100% adequate reactie op
meldingen [SILA] in alle stadia in 2015. Vanwege de werkzaamheden rond het samenvoegen van de
ledenadministraties is dat voor 2014 75%. Voor jongeren die uit huis gaan, maar binnen de parochie blijven
wonen, wordt een aparte benadering ontwikkeld.
Het ontwikkelen van de sociale structuur van de locaties en de parochie is erop gericht, de onderlinge
verbondenheid in geloof te versterken. De locatieraden en plaatselijke werkgroepen spelen hierbij een
belangrijke rol.
2.5.1. Nabijheid van de kerk aan de samenleving:
De ambitie om mensen te zoeken waar ze zijn en zo de kerkelijke presentie in de samenleving te
versterken, wordt op locaal niveau verwezenlijkt door projecten, waarover bij Pastoraal ondernemerschap
(zie onder) het nodige gezegd wordt. Verder willen we alert zijn op gebeurtenissen of ontwikkelingen in de
dorpen en steden waar we als kerk een steentje bij kunnen dragen. Uitgangspunt is: als het dorp of de stad
ergens vol van is, mag en zal de kerk niet ontbreken. In 2014 zal het pastorale team zich verder bekwamen
in de thematiek van missionaire presentie en eerste verkondiging en plannen ontwikkelen om deze
ambities te verwezenlijken.

2.6.

Oecumene

De eenheid van de kerken is een opdracht, die we van Jezus zelf gekregen hebben.
Voor zo ver we dat op het niveau van de parochie en de plaatselijke
geloofsgemeenschappen kunnen behartigen, zullen we dat ook doen. Dat geldt voor alle aspecten van ons
kerk-zijn: vieren, leren en dienen.
Vooral willen we hand in hand met oecumenische partners de kerkelijke presentie in de bredere
samenleving gestalte geven.
2.6.1. Vieren:
In elk van onze locaties realiseren de gezamenlijke kerken één laagdrempelige oecumenische viering per
jaar voor het hele dorp/ de hele stad. In het voorbereidingsproces participeren vertegenwoordigers uit alle
plaatselijke kerken, en zo mogelijk ook andere, niet-kerkelijke partners. Deze viering is belangrijk voor de
ontmoeting van gelovigen en het gezamenlijk gebed, maar ook als een laagdrempelige toegang tot het
Evangelie voor velen, die niet vertrouwd (meer) zijn met de kerk.
2.6.2. Leren:
We creëren ontmoetingsmogelijkheden en geloofsgesprek en moedigen het van harte aan om van elkaars
gastvrijheid te genieten in de geloofsvorming voor volwassenen. De communicatielijnen hiervoor krijgen
de nodige aandacht. Daarnaast gaan we in gesprek met de oecumenische partners en vele anderen over de
thematiek van eerste verkondiging en kerkelijke presentie in de samenleving met het oog op
vervolgstappen in 2015.
2.6.3. Dienen:
Juist in onze dienst aan de samenleving, en met name aan de meer kwetsbare mensen en groepen,
vergroten we onze geloofwaardigheid en effectiviteit als we als kerken gezamenlijk optreden. In 2014
willen we samen met de protestantse collegae diaconale ambities voor onze dorpen en steden articuleren
en operationaliseren tot één actiepunt per locatie. Ook maken we afspraken over de verwezenlijking van
deze acties. In dit kader kunnen diaconale platforms een welkom hulpmiddel zijn.

3.

Pastoraal ondernemerschap

We verstaan het als opdracht voor onze parochie om mensen op een verstaanbare manier met het
Evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen, in en vanuit onze geloofsgemeenschappen. Dat
betekent: zoeken naar manieren om als kerken present te zijn in de samenleving; zoeken naar
mogelijkheden om mensen de kans te bieden vertrouwd te raken met het Evangelie, binnen en buiten onze
kerkmuren (“eerste verkondiging”); en zoeken naar manieren waarop onze parochie haar relevantie voor
het leven en samenleven van mensen kan terugwinnen in onze dagen. We streven nabijheid aan de
samenleving na en willen die nabijheid kwaliteit geven.
We hebben veel te bieden: er is het verlangen van mensen naar zin en geborgenheid, we hebben een grote
rijkdom in ons katholiek erfgoed om te ontdekken en te delen, en het hoort bij ons om diaconaal te zijn.
Diaconaal, dat wil zeggen: enerzijds de nabijheid/ presentie van onze kerk bij de meer kwetsbare mensen
in onze samenleving bevorderen, anderzijds onze ervaringen in de wederkerige ontmoeting met deze
mensen terugbrengen binnen onze geloofsgemeenschappen. Zo zuiveren we ons geloven uit en herijken
het. In ons pastoraal beleidsplan hebben we dat “schurende diaconie” genoemd.
Deze zee aan ambities en vragen geven we in 2014 vorm in projecten. Op elke locatie brengen we de
geloofsgemeenschap op een verrassende manier voor het voetlicht in de plaatselijke samenleving.
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-

4.

Voor Witmarsum gaan we als kerken (oecumenisch) een rol vervullen bij de
Triathlon (31 augustus 2014). We denken aan het laven van de dorstigen (het
bemensen van een waterpunt), deelname van een voorgangersteam in de
triotriathlon (dit op verzoek van de organisatie), een themavesper en een
ruimte om op adem te komen.
In Makkum vieren we op 11 mei het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw. In dit kader schrijven we
een wedstrijd uit met een bouwplaat voor een 3D-schilderij en een kleurplaat voor alle
basisschoolkinderen van Makkum (en alle andere belangstellenden).
In Bolsward loopt een groot project over 2014 en 2015. In 2015 vieren we namelijk de 500ste
verjaardag van de wonderbaarlijke redding van het genadebeeld van O.L.V. van Zevenwouden,
waarbij we nadrukkelijk een feest voor heel de stad nastreven.
Daarnaast is er sinds 2013 hard gewerkt aan De passie van Bolsward, een diaconaal theaterproject
voor jongeren dat op diverse locaties in de stad gespeeld is op de drempel van de Goede Week.
In Workum wordt er een project van diaconale presentie uitgevoerd in de vorm van de oprichting
van een kledingbank. Daarnaast wordt er nog nagedacht over een project rond Advent.

Tot besluit

Met het bovenstaande zijn de doelen en taken voor 2014 nog niet uitputtend beschreven. Er is veel, dat
gewoon doorgaat, zoals bezoekwerk, uitvaarten, allerlei vormen van catechese, diaconie en liturgie die
buiten het bestek van de kerntaken vallen, enzovoorts. Daarnaast werken we in een nieuwe parochieorganisatie, die op zichzelf al de nodige ontwikkeling vraagt om op de gewenste manier te functioneren. In
de voorwaardenscheppende sfeer is 2014 het jaar waarin we onze communicatie bij de tijd brengen door
een nieuw en voor velen aantrekkelijk parochieblad te verwezenlijken. Verder krijgen we een pilotfunctie
in het project Opnieuw beginnen van ons bisdom, dat het vrijwilligersbeleid op nieuwe leest helpt
schoeien.

Pastoraal team van de Zalige Titus Brandsmaparochie,
Pastoor A.Bultsma,
pastor N.G. ten Wolde-Hijwegen (pastoraal werkster)
in samenwerking met K. van Kordelaar (diaconaal opbouwwerker).
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