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Pastoraal werkplan 2021-2022 

In dit werkplan lees je onze plannen voor het komend jaar. Dit werkplan hoort 
bij het pastoraal beleidsplan “Bron van levend water”. Daarin staat dat we graag 
een missionaire parochie willen zijn, een parochie die naar buiten treedt en 
zichtbaar is. Op de website staat:  
 

“De Lievevrouweparochie geeft het verhaal van Jezus de Christus door, in vaste en 

creatieve vormen. Ontmoeten is belangrijk voor ons, dus we zijn actief en toegankelijk 

voor iedereen in Bergen op Zoom. We nodigen iedereen uit om een stap voorwaarts te 

zetten in het geloof.” 

 
Komend jaar gaan we aan de slag met het doorgeven van het verhaal van Jezus de Christus, door 
te werken aan de tien doelstellingen uit het beleidsplan: 
 

1. Verbinding met de Blijde Boodschap 
Het grootste doel komend jaar is om te begrijpen en te vieren dat we allemaal leerlingen van 
Jezus zijn. Daarin zijn we allemaal gelijk. We nodigen iedereen uit om een stap voorwaarts te 
zetten in het geloof. 
 
Concreet willen we parochianen daarvan bewust maken door: 

• iedere maand een interview te publiceren met een parochiaan. Dit gaat over wat hij of zij 
zelf van Jezus geleerd heeft. 

• een nieuwe Alphacursus te organiseren in mei 2022 
• in Zin op Zaterdag een avond over leerling zijn te organiseren 
• twee keer een serie weekenden over leerling zijn te preken 
• de leesgroep voor jongvolwassenen boeksuggesties te doen 
• samen te vieren bij het feest van de Doop van de Heer dat we leerling van Jezus zijn 
• koren uit te nodigen hun liederen hierop af te stemmen 

 
2. Diaconie en Caritas 

Diaconie gaat over denken en vooral over doen. De diaconale acties van de parochie willen we 
steeds meer zichtbaar maken.  
 
Komend jaar gaan we: 

• De Stuurgroep Diaconie vaker bij elkaar roepen 
• De kennis van Caritas over contact met instanties delen met de andere diaconale groepen  

 
3. Opbouwen van relaties met doelgroepen, binnen en buiten de 

geloofsgemeenschap 
De parochie wil van betekenis zijn voor verschillende doelgroepen, variërend in leeftijd en 
kerkbetrokkenheid. De parochie wil van betekenis zijn voor alle inwoners van Bergen op Zoom.  
 
Komend jaar: 

• blijven we de parochie zichtbaar maken in ReliVisie en door streaming.  
• stimuleren we de online verkoop van devotionalia 
• onderzoeken we mogelijkheden voor basisschoolkinderen, als opvolging van de gestopte 

Kidskerk 
 

4. Bevordering van toegankelijkheid 
Onze parochie wil voor iedereen toegankelijk zijn. Zodat iedereen heldere informatie krijgt, 
maar ook online en op het Parochiecentrum met zijn of haar vragen terecht kan.  
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Komend jaar werken we aan: 

• Professionalisering van de secretariaatsmedewerkers. 
• de toegankelijkheid van het Parochiecentrum voor iedereen. 
• Verbetering van de livestream, zodat er ook teksten in beeld gezet kunnen worden en 

afbeeldingen. 
• een gerichtere werving voor de actie Kerkbalans door een mailing naar jonge gezinnen 

 
5. Duidelijke communicatie 

We willen duidelijk spreken en schrijven, in heldere en begrijpelijke taal. In verschillende media 
laten we ons nieuws horen. 
 
Komend jaar: 

• richten we een werkgroep communicatie op. De eerste opdracht is het maken van een 
communicatieplan. 

 
6. Transparante organisatie en vitalisering 

De parochie is al langer bezig om transparant en meer open te worden, dat kan nog altijd beter. 
We proberen ook met meer organisaties in contact te komen en laten zien wat er allemaal in de 
parochie gebeurt. Zo kunnen meer mensen kennis maken met onze parochie. 
 
Komend jaar: 

• is er op verschillende momenten aandacht voor roepingen, als vorm van 
roepingenpastoraat 

 
7. Professionalisering en zinvol leiderschap 

Deze tijd vraagt om leiding te geven vanuit onze eigen persoonlijke band met God. Dat we 
zichtbaar ons geloof beleven en voorleven. Pastores en medewerkers werken hier ook aan als ze 
bezig zijn met doelstelling 1, de Verbinding met de Blijde Boodschap. 
 

8. Samenwerking met medewerkers 
In de Lievevrouweparochie is de PCC verantwoordelijk voor het medewerkersbeleid. Zij hebben 
al een goede slag gemaakt.  
 
Komend jaar 

• spreken we niet meer over vrijwilligers, maar over medewerkers. 
• ontwikkelen we een toerustingsavond die we aan iedere werkgroep kunnen geven. De 

avond gaat dan over leerling van Jezus zijn en medewerker zijn. 
• zoeken we ook nieuwe mensen die kunnen helpen. 

 
9. Gezonde veerkracht 

Pastores en medewerkers nemen vaak veel verschillende taken op zich. Dat is een motor van de 
vitaliteit in onze parochie. Tegelijk is het belangrijk om op elkaar te letten, dat iemand niet teveel 
werk heeft en genoeg vrije tijd. 
 

10. Ontgoocheling in de verandering 
Het pastoraal team merkt dat de ontgoocheling over kerksluitingen en de overgang naar één 
parochie langzaam wegebt bij de meeste parochianen. Tegelijk merken we net als de 
medewerkers dat de parochie in opbouw is en dat er soms flinke teleurstellingen zijn. De grote 
vragen van het team blijven:  

• Hoe boren we nieuwe (financiële) bronnen aan?  
• Hoe krijgen we (nog meer) mensen mee? 


