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Verslagen Visie-bijeenkomsten 2019-2021 met parochianen uit de 

verschillende locaties van onze parochie H. Drie-eenheid 

De verslagen geven, op basis van de vijf pijlers van de parochievisie, puntsgewijs 
de door de parochianen en pastores ingebrachte punten weer. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de onderwerpen, de pijlers en/of de 

suggesties die in deze verslagen zijn verwoord, neem dan gerust contact met ons 
op. U kunt daarvoor het contactformulier (onder de button ‘contact)’ gebruiken, 

een telefoontje plegen of een van ons team persoonlijk benaderen.  
 
Jacques Grubben, pastoor. 

------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze visiebijeenkomst voor parochianen vond plaats dinsdag 6 oktober 

2019 in de O.L.V. van het H. Hartkerk te Berg en Dal. Er waren naast de 

pastoor 13 parochianen aanwezig.  

 

Zondag vieren 
Voor:  

• PR in Rozet met info van elke zondagsviering en soms een groter stukje bij 
bijzondere vieringen;  folders campings; TV Berg en Dal uitzending; 

website up to date (=goede communicatie); 
• Gastvrouw/man mensen verwelkomen 
• Vervoer regelen door vrijwilligers voor mensen die moeilijk ter been zijn; 

• Koude kerk doet mensen weg blijven (heaters-straalkacheltjes plaatsen?); 
• Aanwezig zijn, ook als je geen rol hebt in de viering. 

Tijdens:  
• Uitwisseling koren/instrumentalisten (denk ook eens aan koor Edelweiss) 
• CD’s tijdens vieringen, tijdens stille mis 

• Veel goedkopere Heaters aanschaffen i.p.v. dehuidige tegenvallende 
installaties 

Na:  
• Koffie/thee 
• Soms ook eens iets extra’s in relatie tot viering. Stel er wordt een 

Carnavalsviering georganiseerd dan vrolijke koeken of met oudjaar 
oliebollen o.i.d. 

• Mensen uitnodigen naar koffie te komen 
 

Gemeenschap van Gemeenschappen 

• Vaker gemeenschappelijke vieringen met uitwisseling dirigenten en juist 

dirigenten op andere locaties laten dirigeren 

• Bijeenkomsten organiseren met bepaald thema, voor gehele parochie 

• Filmavond; 

• Gezamenlijke simpele maaltijd; 

• Lezingen op locaties bekend maken 

• Bijeenkomsten van alle lectoren of collectanten of misdienaars 

 

Verdieping Geloof 

• Verdieping a.h.v. bijeenkomsten uitleg over de bijbel 
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• Soort Kerkenpad; bezoeken St Jan Den Bosch; Kerkproeverij; klooster- 

bezinningsdagen; Kevelaer, Lourdes in combinatie met stukje verdieping. 

Niet te oppervlakkig 

• Filmavond met films over het geloof; 

• Lezingen over tal van onderwerpen die met religie te maken hebben bijv. 

uitleg van de zondagse lezingen (overdag) 

 

Dienstbaar binnen en buiten 

• Aandacht voor de eenzamen en zieken in de parochie. Bloemetje, 

bezoekje, kaart; 

• Scholen? ( kennelijk moeizaam contact); 

• Contacten Villa Hamer, Groot Berg en Dal, Vijverhof onder- en behouden; 

• KBO contact; 

• H. Communie brengen; 

• Zieken melden bij de pastoor; idem lief en leed  

 

Kom zie en doe mee 

• Open dag………   denk aan Monumentendag met op iedere locatie 

bijvoorbeeld workshop/tentoonstelling/enz. 

• Neem eens iemand mee voor een bijeenkomst. Hoeft nog niet eens een H. 

Mis te zijn.  

• Geef uiting aan je geloof. Laat zien wat dit met je doet en laat je niet 

ontmoedigen door opmerkingen van mensen . 

 

Wat mis je op deze locatie 

• H. Communievieringen/ H. Vormselvieringen 

• Kinderen/jonge mensen 

• Mensen van vroeger die er om een of andere reden niet meer komen. 

 

-0-0-0-0-0-0-0- 

 
Deze visiebijeenkomst voor parochianen vond plaats donderdag 01 

oktober in de Groenestraatkerk .  
Aanwezig: 22 parochianen, pastores: Jacques Grubben, Trees Versteegen, Paul 
Menting 

Parochiebestuur: Ruud de Quay (vice-voorzitter PB), Betty Essers (secretaris PB) 
De parochianen worden welkom geheten en Ruud leidt de avond in met een kort 

overzicht van het visietraject tot nu toe en licht de 5 pijlers toe als te bespreken 

items. Er werden 3 discussiegroepen gevormd. Opmerking: de verschillende 

items zijn niet in elke groep systematisch besproken. 

 

GELOOF VIEREN:  

• Variëteit in vieringen om zoveel mogelijk verschillende groepen aan te 

spreken:         Eucharistievieringen, indien niet mogelijk W&C vieringen, 

gebedsvieringen 

gericht op jongeren,   
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• Verschillende koren (ook Gregoriaans waarin vrouwen kunnen zingen); 

mogelijkheid van af-en uitwisseling van koren, dit is de tijd om te gaan 

zingen in elkaars kerken als daar om gevraagd wordt. 

• Liefst een vaste voorganger op een vaste tijd; elke voorganger moet bij elke 

toren wel een vertrouwd gezicht zijn. 

• Vieringen op verschillende tijden. 

• Koffie drinken na de vieringen; bekijken of dit ook tijdens deze Corona-

periode mogelijk is met in acht name van de regels. 

• Belangrijk dat bij het koffiedrinken iemand van het pastoraal team aanwezig 

is als aanspreekpunt. 

• Praktische problemen oplossen als er naar andere locaties moet worden 

uitgeweken (b.v. vervoer) 

 

GELOOF VORMEN EN VERDIEPEN: 

• ……………………………………… (niet aan toegekomen c.q. aan de orde in de andere 

punten) 

 

GEMEENSCHAP VAN GEMEENSCHAPPEN: 

• Kennis maken met andere gemeenschappen; bij elkaar over de vloer komen. 

• Uitwisseling van de verschillende werkgroepen. 

• Elkaar informeren over activiteiten op je locatie. 

• Krachten bundelen; gezamenlijk is misschien meer mogelijk dan afzonderlijk. 

 

DIENSTBAAR ZIJN BINNEN DE GEMEENSCHAP EN NAAR BUITEN TOE: 

• Je open stellen als er iets van je gevraagd wordt; ook als het om praktische 

hand en spandiensten wordt gevraagd. 

• Nieuwe vrijwilligers actief benaderen. 

• Benadrukken dat werk in de kerk ook gezellig kan zijn en sociale contacten 

oplevert; kerk draait op koffie en de H. Geest!. 

• Vrijwilligersfuncties omschrijven en werkzaamheden vastleggen in een 

draaiboek. 

• Evt. locatieraad als aanspreekpunt voor vrijwilligers; korte lijnen! 

• Hoe kun je met de bestaande groep vrijwilligers door kleine stapjes meer 

mogelijk maken? 

 

KOM, ZIE EN DOE MEE! 

• Kerkgebouw moet zoveel mogelijk open zijn; geen gebouw, geen 

gemeenschap.  

• Mee doen aan Open Monumentendag; zorgen voor meer zichtbaarheid! 

• Uitnodigend zijn, ook naar ‘vreemdelingen’; concreet: mensen verwelkomen!  

• Negativisme ombuigen in optimisme; in optimisme straalt God door! 

• Moderne social media meer gebruiken 

• Publiciteit zoeken via ‘Hart van Nijmegen’. 

• Antwoord geven op ‘nieuwsgierigheid’ en belangstelling.  

 

-0-0-0-0-0-0-0- 
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Deze visiebijeenkomst voor parochianen vond plaats dinsdag 22 

september 2019 in de Lourdeskerk.  

Uit de reacties licht op  
1. dat een aantal opmerkingen al eerder/vaker gemaakt zijn: 

• Begroeting vóór de vieringen en hand geven na afloop van de vieringen. 

• (het thema van) de viering moet aansluiten bij de beleving van de 
kerkgangers / de jeugd. 

• De eigen sfeer van de Jokolo-missen moet behouden blijven. 
2. dat een aantal opmerkingen ideeën betreffen die al gerealiseerd dan wel al 
uitgeprobeerd zijn: 

• De Eerste Heilige Communie met gezamenlijke locaties vieren: in het 
geval van de locaties Groenestraatkerk, Lourdeskerk en Kruispuntkerk (en 

Brakkenstein) is dat reeds tien jaar het geval. 
• De kerstmarkt is in 2012 en 2013 geprobeerd. Toen op het kerkplein van 

de Lourdeskerk met medewerking van het Gemengd koor van de 

Lourdeskerk, Jokolo en Kinderkoor Emmaus.  
3. sommige opmerkingen komen meermaals terug, maar zijn bij verschillende 

pijlers geplaatst: 
• contact zoeken met de scholen. 
• behoefte aan communicatie. Men stelt voor om dat via alle mogelijke 

kanalen te proberen: huisbezoek, telefoon, website, Triptiek, social media. 
Maar ook via structuren als parochieberaad en locatieraad.  

4. Men is zich bewust van het belang van verjonging bij de kerkgangers: 
scholen, jeugd, Kinderkoor  

en Jokolo (JOngeren KOor LOurdes) worden meermaals in verschillende 

verbanden genoemd.  
Hieronder volgt de inhoud van de verschillende briefjes die ingeleverd zijn: 

 
1. Geloof vieren 
 Vooraf 

• soort ideeënbus voor thema’s van de vieringen (die aansluiten bij de 
zingevingsvragen van de kerkganger). Dit maakt vieringen persoonlijker. 

• Gelegenheid hebben om van tevoren meer te weten over de vieringen.   
• Het is goed dat de werkgroep voor de Eerste Communie vooraf overlegd 

over de viering van de Eerste Heilige Communie. 
• Kerkgangers begroeten bij binnenkomst. 
• Voorbereiding op verschillende gebieden is belangrijk: het koor moet 

voldoende gerepeteerd hebben, de voorgangers en assistenten moeten 
gezamenlijk voorbereiden, de boekjes moeten in orde zijn. 

• Communievoorbereiding meer verdiepen en beter samenstellen. 
• Gevraagd worden te komen zingen. 

 Viering zelf 

• De actualiteit moet een plek krijgen in de viering. 
De viering moet een gevoel geven van welkom te zijn, ook als je niet 

gelovig opgevoed bent. 
• De viering moet aansluiten bij de beleving. 
• De viering moet iets toevoegen aan het geheel. 

• De koorzang dient ter ondersteuning van de liturgie. 
• Samen vieren van de gemeenschap van de Lourdeskerk en de 

gemeenschap van de Groenestraatkerk. [kan ook onder nr. 3 geplaatst 
worden] 
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• De koren (kinderkoor, Jokolo) en de zang worden gemist. 

• De eigen sfeer en inhoud van de Jokolomissen behouden. 
• Geloof vieren hoeft niet locatie-gebonden te zijn. 

• Bij wijze van noodmaatregel de viering van het geloof streamen via 
YouTube. 

• Viering van de Eerste Heilige Communie samen met andere kerken  

• Aanvang van de weekendviering op zondag vervroegen of op 
zaterdagavond. 

• De voorkeur gaat uit naar een Eucharistieviering op zondag. Als die niet 
mogelijk is, gaat de voorkeur uit naar een Woord en Communieviering 
i.p.v. helemaal geen viering. 

• Meer Woord en Communievieringen. 
• De gezinsvieringen meer laten aanspreken/aansluiten bij de jeugd/het 

kind. 
 Na afloop 

• Ontmoeting is belangrijk, dus koffiedrinken na de weekendviering. (2x) 

• Ook tijdens de coronapandemie moet de priester/diaken na afloop achter 
in de kerk zijn om afscheid van de mensen te nemen. (2x) 

• Via koffiedrinken actief mensen uitnodigen om deel te nemen aan 
bijvoorbeeld Jokolo. 

 
2. Geloof vormen en verdiepen 

• Lourdesreizen handhaven, aanspreekpunt bij één vaste pastor. 

• Contact blijven zoeken met scholen. 
 

3. Gemeenschap van gemeenschappen 
• Voeg koren samen. 
• Maak meer gebruik van samenkomsten in de (algemene) ruimten. 

• Meer bekendheid met mensen in de parochie: leden van het 
parochiebestuur, pastoraal team, voorgangers enz. 

• Parochiebestuur en Pastoraal Team moeten actief luisteren naar de 
gemeenschap en de mensen die er als vrijwilliger actief zijn. 

• Meer interactie tussen de groepen. 

• Het parochieberaad nieuw leven inblazen. 
• Een locatieraad opzetten, waarbij het parochiebestuur mensen benadert.  

• Scholen benaderen via netwerken. 
 

4. Dienstbaar binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten 

• Als je actief kunt zijn, voel je je meer betrokken. 
• Goed dat er een moestuin is en er gekookt wordt voor mensen. (2x) 

Hof van Heden in stand houden, promoten in het wijkblad Hart van 
Nijmegen. 

• De ziekenbezoekgroep zou begeleiding moeten krijgen. 

• Hulp (vervoer) bij kerkbezoek [vroeger Annatax]. 
• De kerk moet een sociale rol hebben in de buurt [vroeger de 

Moedervereniging Sint Anna]. 
• Nieuwe leden werven voor de Voedselbank of Ziekenbezoekgroep. 

 

5. Kom, zie en doe mee! 
• We moeten opener zijn over wat de kerk tegenwoordig is, daardoor kun je 

meer aansluiten bij jongeren.  
• Gebruik social media. (2x) 
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• Zorg voor goede informatievoorziening. 

• Communicatie moet open en helder zijn. 
• Maak beter gebruik van de website [kan ook onder nr. 3 geplaatst worden] 

• Meer informatie over groepen en activiteiten op de website plaatsen. 
• Koren hebben een ‘aanzuigende’ werking. 
• Kerstcadeautje voor de vrijwilligers –> fysieke dankbaarheid 

[vroeger het ‘lichtpuntje’ in de pastorale eenheid Heilige Drie-eenheid en 
de chocoladeletter voor de lopers van de Parochiekrant in de 

Emmausparochie] 
• Jongeren willen serieus genomen worden. 
• De kerk (leden van het pastoraal team) moet weer de scholen in! 

• De kerk moeten zichtbaar zijn bij evenementen. 
• Organiseer een rommelmarkt en/of kerstmarkt. 

• Op langere termijn is het moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden  
• Mensen, die buiten de diensten om aan komen lopen, welkom heten. 
• Maak kennis met nieuwe kerkbezoekers. 

• De Hof van Heden op de braderie en/of bij de Vierdaagsemis. 
• De kerk moet jeugd en jongeren meer aanspreken. 

 
-0-0-0-0-0-0-0- 

Deze visiebijeenkomst voor parochianen vond plaats woensdag 16 

september 2019 in de Antonius Abt kerk te Malden.  

Geloof vieren 

• Dat celebrant meer tijd hebben voor de parochianen na de H. Mis. 

• Koffie drinken na de mis 

• Nieuwe aanwas voor het koor 

• Cd muziek bij binnenkomst 

• Bij stille mis: meditatieve muziek, ook na de mis 

• Nieuwkomers in de wijk welkom heten, evt. welkomstbrief, flyers: 

meerdere keren genoemd 

• Momenten van rust en bezinning zijn belangrijk 

• Duidelijke mededelingen over praktische zaken zoals bewegingen in de 

kerk 

• Dhr. Bomers (pr) benaderen als vaste locatiepriester 

• Zouden vrouwen, diakens ook een actieve- of plaatsvervangende rol 

kunnen spelen? 

• Iedere zondag koffie 

• Viering op zondag i.p.v. zaterdag 

• Dat de geloofsgemeenschap in Malden in deze kerk blijft 

• Ieder weekend een dienst in de kerk 

• Bijvoorbeeld: woord- en communieviering als afwisseling: (2x)  

• ‘Smoelenboek’ van priesters, diakens, pastoraal werkers en assistenten op 

de website 

• Koffie na afloop voor een gesprekje 

• Preekvoorbereidingsgroep. Bij verschillende voorgangers en parochie-

breed (soort klankbordgroep) 

• Uitwisseling koren/cantors in parochie 
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• Lezingen: uitleggen, interpreteren naar het nu! 

• Continuïteit in voorgangers 

• Welkomstcommissie c.q. persoon: vaste bezoekers bij ingang van de kerk 

versus nieuwe bezoekers 

• Alles hangt af van de persoonlijkheid van de priester 

• Continuïteit in diensten 

• Leken in liturgie, ook vrouwen 

Geloof vormen en verdiepen 
• Bezinningsmorgen (?) bij grote feesten van het kerkelijk jaar. 

Gemeenschap van gemeenschappen 

• Geloof vormen en verdiepen: 

o Jongerenkoor 

o Meer aandacht scholen voor geloof door rondleidingen 

• Cantor/koren uitwisselen van de verschillende locaties 

• Bewoners van Malden informeren met de toekomst van de kerk via 

Gemeente nieuws 

• Geen belangstelling van clerus voor Winterwerk 

• Blij met de vluchtelingen?  Eritreeërs? 

• Waarom geen mis op zondag? 

• Samenwerking zoeken met gelijkgestemde organisaties zoals de KBO 

• Gevoel dat wij aanhang zijn in de parochie 

• Ik had verwacht dat we het over het gebouw zouden hebben. 

Dienstbaar: - binnen gemeenschap en naar buiten 
• Dienstbaar: Ziekenlof voor ouderen met christelijke liedjes 
• Je gezicht laten zien bij verenigingen in het dorp 

• We zijn blij met de Eritreeërs in onze kerk 
 

Kom, zie en doe mee! 
• Inventarisatie van behoeften zodat vrijwilligers kunnen kiezen naar 

talenten 

• Aandacht aan schenken tijdens viering in de kerk 

• Gelegenheid voor meeleven met bijvoorbeeld de communicanten 

• Muziek bindt, dus meer muzikale inbreng 

• Hoe zit het nu met het koor? 

• Thuis/ met vrienden napraten over de dienst 

• Overweging in praktijk brengen 

-0-0-0-0-0-0-0- 

Deze visiebijeenkomst voor parochianen vond plaats donderdag 10 
september 2019 in Kruispuntkerk Hatert.  

 
Geloof vieren 

Vóór de viering:  

• mensen verwelkomen bij de ingang van de kerk 
• kerktaxi aanbieden aan hen die anders niet naar de kerk kunnen komen 
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Tijdens de viering:  

• Koorzang óf, zo nodig, klassieke digitale muziek met een mix van 
‘meezingers’ cantorgroepje / begeleiding van de zang is nu een probleem 

Samenvattend: alternatieven zoeken voor die keren dat koren niet kunnen 
/ mogen zingen.  

• voldoende voorgangers 

Ná de viering:  
• gezamenlijk koffie / thee drinken beschikbaarheid van de pastores ‘bij de 

deur’ voor ontmoeting. 
• N.B: In verband met het in stand houden van de gemeenschap ligt er een 

verzoek om gebedsvieringen o.l.v. een (toegeruste!) parochiaan te mogen 

organiseren wanneer er geen voorganger beschikbaar is. Denk wel aan de 
vorming van hen die bij deze vieringen voor zouden gaan. Het 

samenkomen van de gemeenschap is van belang! Er zijn diverse soorten 
vieringen mogelijk. 
  

Gemeenschap / Gemeenschappen  
• Wat weten we van elkaar, van de leden van onze eigen gemeenschap 

(Hatert), maar ook van de andere gemeenschappen? 
• Tijdstip van de viering, zaterdagavond 17:30 uur, in combinatie met koffie 

drinken nadien, is voor velen niet handig in verband met het avondeten. 
• Mogelijke oplossingen: 

 Koffiedrinken en elkaar ontmoeten vóór de vieringen  

• De viering naar voren (17:00 uur) of naar achteren verzetten (voorkeuren 
inventariseren) 

• Van de rest van de parochie is men nauwelijks op de hoogte geven de 
aanwezigen aan. 

• Opmerkingen: Samen op bedevaart gaan is ook verrijkend en goed om 

elkaar (beter) te leren kennen 
• Een kerkentocht door onze parochie zou goed kunnen zijn. Probleem: de 

leeftijd van onze parochianen en de daaraan gekoppelde afname van 
flexibiliteit om naar elders te gaan. 

• Openstelling van de locatie is nog wel te realiseren om zo je eigen 

gemeenschap te presenteren. Maar… wie wil / kan er dan op bezoek gaan 
bij een andere locatie? 

 
Geloof verdiepen 

• Welk aanbod is er? Aanbod creëert de vraag. 

• De aangeboden iconencyclus met een duur van vijf bijeenkomsten wordt 
als te lang ervaren. 

• Wensen vanuit Hatert: één avond over een bepaald onderwerp zou mooi 
zijn, b.v. Catechese over de grote feesten of Thema-avonden over: Een 
goede levensavond,  

 Rouwverwerking, Sacramenten, met name het sacrament van de 
Ziekenzalving, 

 Maria (lof); wie is zij? 
• Een koffie-ontmoetingsochtend of -middag om elkaar ontspannen te 

ontmoeten. 

 
Dienstbaar zijn 

• Is er voldoende aandacht voor zieken, ouderen en eenzamen zowel binnen 
als buiten de parochie / locatie? 
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• Vanuit de locatie is er (te) weinig aandacht voor bijvoorbeeld 

vluchtelingen. De vraag is hoe je met deze mensen in contact kunt komen. 

→ Wellicht een lezing hierover geven? 
• De Vastenmaaltijd wordt als positief ervaren in dit kader. 
• Er wordt nog opgemerkt dat er goed en expliciet gecommuniceerd moet 

worden als er iets georganiseerd wordt om zo tot roulatie van de mensen 
vanuit de verschillende locaties te komen. 

• Suggesties: Lezing over de inhoud van bijvoorbeeld Kerst- en Paasmuziek, 

 Korenmiddag o.b.v. de muziek in de sterke tijden 
 

Kom, zie en doe mee 
• Zijn we gastvrij? Wees welkom, onze deur staat open 
• Hoe krijgen we nieuwe / jongere mensen in de kerk? 

• Conclusie: wij moeten uitdragen dat we gemeenschap / kerk zijn, dan 
komt die openheid ‘vanzelf’ 

• Vraag: wat zouden, niet-liturgische, vormen kunnen zijn om met jongeren 
in contact te komen? Denk hierbij aan onze communicanten en 
bijvoorbeeld ook aan het theaterweekeinde zoals ze dat in de 

Ontmoetingskerk kennen. 
• NB: onlangs kwam tijdens het wekelijkse geloofsgesprek op TV aan de 

orde dat men ergens samen met de jongeren de zeven werken van 
barmhartigheid was nagegaan. Dat zou ook een vorm kunnen zijn. 

 
Wat zou je graag willen op deze locatie en wat is daar voor nodig? 
Parochieblad neerleggen in bijvoorbeeld bibliotheek, wijkcentra, supermarkt. 

Inventariseren wie de Triptiek écht wil hebben van al die mensen die ‘m nu 
krijgen bezorgd? 

Andere vorm van het parochieblad. Bijvoorbeeld zoals van de Eusebiusparochie 
in Arnhem.  

Doordeweekse vieringen verder spreiden over de parochie. → staande de 
bijeenkomst wordt besloten dat de Eucharistieviering op de dinsdagmorgen m.i.v. 
oktober in Hatert gevierd zal worden i.pv. in de Groenestraatskerk. 

 
 

-0-0-0-0-0-0-0- 

Verslag van de Visie bijeenkomsten (publicatie 26-10-2020). Reacties 

Ontmoetingskerk op concept-visie toekomst van de parochie. 

 

Uit verslag  Ontmoetingsberaad van 1 juli 2020 m.b.t. raadpleging 

 

Pijlers: 

• Geloof vieren: 

Wat hierin gemist wordt is de oecumene.  

‘Een oecumenische gemeenschap gericht op christelijke geloofsgemeenschappen 

en met een wereldwijde blik’. 

Na afloop van de viering is het van belang een gesprek over je leven op gang te 

brengen. Uitnodigen om te delen, te bevragen. We zijn samen onderweg.  

Bij de wensdromen: Samen op het spoor komen van wat staat er nu in de bijbel. 

Waar kunnen we elkaar ontmoeten om samen verder te komen. 
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Verder vinden we het meenemen van de actualiteit van belang. 

Opgemerkt wordt dat het goed is de koffiedrink-momenten beter te faciliteren. Dat 

geldt met name voor de zaterdagavond. 

Van belang nieuwkomers eerder in de peiling te hebben en bij binnenkomst op te 

vangen. 

Enkele andere opmerkingen: 

o Soms zijn dingen zo gegroeid. Die zou je wel kritisch onder de loep 

moeten nemen. Daar kun je van leren. 

o We zijn een gemeenschap van gemeenschappen. Rondgang onder de 

locaties. Elkaars gebouwen leren kennen. Wat weet je van andere 

locaties?  

o Theaterweekend: een van de mooie dingen om mee te maken. 

o Seniorenorkest.  

o Locatie-overleg: goede plek om elkaar te ontmoeten en te informeren 

over activiteiten in de verschillende locaties. 

o Website kan hier een belangrijke rol in spelen. Activiteiten van alle 

locaties kunnen hier zichtbaar in worden. 

o Op website en in de Triptiek kunnen alle locaties zetten waar de trots 

op zijn 

o Idee vanuit de koren: in de week van 1-8 oktober presentatie van alle 

koren 

o Heel mooi om vanuit beleidsoogpunt naar zaken te kijken. Het is wel 

van belang dat mensen zelf ook echt willen. Openstellen voor anderen 

is van belang. Afstanden kunnen een probleem zijn.  

o Pastoraal team op meer locaties inzetten. 

o Het samen committeren aan activiteiten is belangrijk. Het gaat hierin 

om wat kan, niet om wat moet. Je kunt elkaar tot steun zijn, aan 

ideeën helpen, het werk sterker maken. Dit vraagt wel veel inzet. 

 

• Geloof vormen en verdiepen 

Visie kind/jongeren/volwassenen. 

Idee om aanbod voor volwassenen diverser te maken. Van belang je er bewust 

van te zijn dat deze groep heel groot is. Als voorbeeld wordt gegeven dat veel 

jongvolwassenen vaak minder behoefte hebben aan een eucharistieviering i.p.v. 

een woord- en communieviering, maar dat wil niet zeggen dat ze minder met het 

geloof bezig zijn. 

Vormingsgebied 30-40 jarigen. Hebben we in Ontmoetingskerk nu geen aanbod 

meer voor. Theaterweekend gaat tot ongeveer 21 jaar. 

 

• Gemeenschap van gemeenschappen 

Deze categorie is heel divers. Ook de groep jongeren binnen de parochie is heel 

divers. In een samenwerking tussen de locaties kunnen zij elkaar wel vinden. 

Ontmoetingsplek voor jongeren. 

 

• Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe 
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Wat we sterk proberen neer te zetten in het bieden van ondersteuning bij 

ontwikkeling van activiteiten.  En we proberen een sterke verbinding te krijgen 

met de wijk.  

Rekening houdend met het feit dat er op verschillende plekken/tijden er een 

andere beleving is. 

Multicultureel kinderkoor: Is het herkenbaar dat we hier mee bezig zijn? 

Geldt ook voor kapperscafé. We zijn een progressieve kerk. 

Voor de parochie geldt dat we met de verschillende locaties ook in verschillende 

wijken zitten. De verschillende pastoraal teams spelen hierbij ook een rol. Hoe 

gaan we de taakverdeling parochie breed invullen? 

We hebben hier oog voor, we vinden het belangrijk en we moeten het zelf goed op 

de agenda zetten. Van belang is ook van elkaar te willen en kunnen leren. 

Bijvoorbeeld: het repair café zou ook op een andere locatie kunnen. Van belang 

om onderling met alle locaties een goede communicatie te hebben. Geldt ook voor 

het delen van informatie over samenwerking met andere instanties. 

 

• Kom, zie en doe mee! 

Het gaat hierbij vooral om zichtbaarheid. Elke toren voor zichzelf, of parochie 

breed? 

Goed om hierover te discussiëren. Voorbeeld: 

De Ontmoetingskerk organiseert het theaterweekend, of, 

De parochie de Heilige Drie-eenheid organiseert in de Ontmoetingskerk het 

theaterweekend. 

Idee: een markt waarin alle torens laten zien wat ze doen en dan rouleren. Forum 

creëren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een goed streven om nu, 

na een aantal fusies het wij-gevoel te laten ontstaan. 

 

Samenvatting overige reacties via de mail. 

• Het concept visie H3E is nog fragmentarisch, een geheel van maken. 

• We moeten als kerk niet teveel in onszelf gekeerd zijn. Ontmoetingskerk 

is altijd sterk geweest als open, uitnodigende kerk voor een breed publiek 

met contacten in de wijk met een activiteitenprogramma op de grens van 

religie en maatschappij. 

• Trots op de Ontmoetingskerk: verzorgde vieringen met eigentijdse 

overwegingen en ruimte tot ontmoeting; mogelijkheden voor catechese 

en meditatie; samen met de protestanten; voedselbank; grote groep 

betrokken vrijwilligers (bescherm ze wel ivm mogelijk ’overvragen’) 

• Vertrouwde gezichten zijn belangrijk in de viering én open staan voor 

nieuwe gezichten.  

• Visiestuk van H3E stemt optimistisch: waardering voor verschillen en 

overeenkomsten. Breng deze visiepunten in de praktijk.   

 

-0-0-0-0-0-0-0- 
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Samenvatting van de REACTIES UIT DE CENAKELKERK  Heilig 

Landstichting n.a.v.  de visiebijeenkomsten voor parochianen. 

 

Door alle Corona-beperkingen heeft eind vorig jaar geen vervolgbespreking 

plaatsgevonden over de reacties van de parochianen van de Cenakelkerk op de 

uitnodiging om tijdens de advent en kersttijd van 2019 via kaartjes en brieven 

hun dromen over de parochie te verwoorden. Veel parochianen hebben 

gereageerd op deze uitnodiging; de respons bij de Cenakelkerk was echt 

overweldigend. Hoewel het onmogelijk is alle nuances en accenten recht te doen 

in een korte samenvatting, geeft onderstaande tekst op een van de kaartjes de 

droom goed weer die uit de meeste andere kaartjes naar voren komt. 

 

“Een Cenakel gevuld met kinderen, gezinnen, jongeren, studenten en ouderen, 

die niet alleen de H. Mis bijwonen, maar ook samen spreken over hoe we de 

boodschap van het geloof in de dagelijkse praktijk brengen en ons geloof 

verdiepen. Zal veel creativiteit kosten en afscheid van oude 

gewoontes/zekerheden en veel werk. Maar het kan en mijn handen jeuken, ik wil 

dat de Kerk blijft bestaan” 

Aan de hand van de vijf pijlers waarop onze parochie steunt en behoort te 

steunen om een vitale geloofsgemeenschap te zijn, volgt hierna een overzicht 

van de reacties: 

Geloof vieren 

• Een positieve waardering voor wat in en rond de Cenakelkerk wordt gedaan 
• Het aanwezige behouden en versterken 

• Versterken door kritische kanttekeningen en nieuwe initiatieven aan te 
moedigen  

• Zo doorgaan: de mooie liturgie, goede koren, goede preken   
• Ook preken per email ontvangen; graag al in het begin van de week zodat 

deze in aansluiting aan de zondag ook direct kan worden gelezen om er in de 

week nog over te kunnen reflecteren 
• Uitbreiding van de groep acolieten en misdienaars 

• Gezien de toekomst zal het vieren van de Eucharistie niet altijd mogelijk zijn; 

het ontwikkelen van andere vormen van het geloof vieren (woord-communie 

dienst, vrouw als voorganger) moet aangemoedigd worden; meer taken 

verdelen rondom liturgie en andersoortige vieringen; leren vieren zonder 

priester. 

• Kinderen uit de kindernevendienst een gebedje laten bidden? 

• Af en toe de viering spontaan zelf mogen invullen zoals dat in de Protestante 

Kerk in Groesbeek wel gebeurt 

• Mooie koren, maar repertoire soms zo gekozen dat de kerkgangers niet mee 

kunnen zingen – wij willen graag samen zingen, als gemeenschap 

• Om te zorgen dat de vieringen op zondag in de toekomst dezelfde hoge 

kwaliteit kunnen behouden, nu al zoeken naar iemand die met Herwi kan 

samenwerken en t.z.t. kan opvolgen bij de Cenakel-gemeenschap.  

• Belang van koffie drinken na de viering 
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• Te weinig mogelijkheid om op de overweging te reageren na de Mis 

• Graag meer aandacht in de preken voor de gevolgen van de 

klimaatverandering – zorgen hierover voor onze kinderen 

 

Geloof vormen en verdiepen 

• Behouden thema avonden in sterke tijden;   

• Gespreksgroepen/lees groepen op een regelmatige basis door het jaar heen 

• Leesgroep: hierbij gebruik maken van alle literatuur die beschikbaar is, van 

de boeken van Herwi; gesprek/meditatie om stil te staan bij teksten 

• Belangrijk kindercatechese: ‘symbolen’ voor kleine kinderen, catechese rond 

Eerste Communie en Vormsel, ‘met God onderweg’ voor de leeftijd tussen EC 

en Vormsel 

• Bijbelcursus – wat weten jongeren nog; de schilderingen en mozaïeken in de 

kerk, beelden van verhalen uit de Bijbel, bieden prachtige 

aanknopingspunten 

Gemeenschap van gemeenschappen 

• De Cenakelkerk is een keuzekerk waar veel mensen komen van buiten de 

Heilig Landstichting. Aandacht voor onderling contact binnen de eigen 
gemeenschap is belangrijk! 

• Aandacht en ruimte voor ‘nieuwkomers’ 
• Goede begeleiding van vrijwilligers (v/m)  
• Vrouwen samenbrengen omwille van de vele taken die er vacant liggen 

• Gezamenlijke activiteiten voor kinderen en jongeren van meerdere kerken; 
• Samen/meer activiteiten voor de hele parochie - familie feest b.g.v. parochie 

feest met Kisi-kids 
• Parochie een verzameling van gemeenschappen rond de oude kerken met 

behoud van ieders waardevolle tradities en toevoeging van iets wat je ook lid 

van het geheel laat zijn.  

 

Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe 

• Als vrijwillig(st)er actief bijdragen aan de vele werkzaamheden binnen de 
geloofsgemeenschap 

• Zorg voor zieken en ouderen: o.a. bezoekgroepen,  
• Meldpunt voor zieken en vervoersproblemen: vervoer voor mensen die niet 

kunnen komen – vraag- en -aanbod bord bij de ingang; deelnemen aan 
vervoersdienst  

• Katholieken dienen zich bewust te zijn van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en niet berusten in een ontkerstende publieke opinie; 
zich niet onttrekken aan zorg voor milieu, zich bekommeren om armoede, 

eenzaamheid; fraude vermijden 
• Samen handen en voeten van God zijn, omzien naar elkaar en elkaar helpen 
• Bij actie voor de voedselbank ook een collectebus plaatsen omdat niet 

iedereen met de boodschappen kan sjouwen; kunnen wij bijdragen aan acties 
in andere delen van de parochie 

• Bijdragen aan Advents- en Vastenacties 
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• Open staan voor passende religieuze/culturele activiteiten (Grootste Museum 

van Nederland, samenwerking Oriëntalis, concerten, lezingen) 

 

Kom, zie, doe mee 

• Dat de kerk een veilige plek mag zijn voor vluchtelingen, jongeren, mensen 
die de weg kwijtgeraakt zijn, eenzamen; zo nodig tradities aanpassen 

• Luisteren naar elkaar – samen koffiedrinken 
• Jongeren proberen te betrekken bij de parochie, b.v. jongeren die gevormd 

zijn betrekken bij de nieuwe groep – meer jongeren om de kerk in leven te 
houden is ook een wens van Nathan (12 jaar) Jonge gezinnen proberen bij de 
kerk te betrekken ook als eventuele nieuwe woorden gevonden moeten 

worden en tradities en rituelen moeten worden losgelaten. 
• Meer vrijwilligers uitnodigen om ‘iets’ te doen 

• Meer aandacht, uitnodigend zijn, voor nieuwe parochianen, welkom heten en 
de weg wijzen naar de koffie etc. 

• Kerk voor iedereen – dat we een vorm vinden waarbij ook de 16 - 40 jarigen 

de dienst bezoeken 
• Een maal per maand gezamenlijke lunch na de Mis – pot luck met daarna 

catechese en gespreksgroep 
• Kerk mag meer blijk geven van aanwezigheid – luiden van Angelus en 

Avondklok 

• Meer uitnodigende publiciteit in bladen, op de website, posters b.v. bij 
Oriëntalis 

• De Cenakelkerk als museum kan ook op die manier iets van het geloof 
uitdragen 

 
-0-0-0-0-0-0-0- 

 

 


