Jaarplan 2017
Parochie Sint Maarten
Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Ter inleiding:
Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus.
In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten we in het jaar 2017 laten plaatsvinden en wat ons
streven is.
Aan de hand van een aantal evaluatiemomenten zal de pastoraatgroep, samen met de werkgroepen,
de resultaten bekijken.
Het pastorale team heeft een nieuwe beleidsplan voor 2016-2018 opgesteld.
Dit beleidsplan is besproken met de leden van alle pastoraatgroepen.
Uit dit plan zijn er 2 speerpunten naar voren gekomen waar de pastoraatgroep het komende jaar aan
wilt werken.
•

Speerpunt meer aandacht en zorg voor de kwetsbaren: het waarborgen van de pastorale
nabijheid.
De pastoraatgroep stelt zich als doel om te signaleren waar pastorale nabijheid noodzakelijk
is en dit door te geven aan het pastorale team. Zij zijn de ogen en oren van het pastorale
team in deze kern.
Dit wordt in 2016 vorm gegeven door op diverse overleggen met de leden van de
werkgroepen het onderwerp zorg voor de kwetsbare; pastorale nabijheid waarborgen te
bespreken en aandacht hiervoor te vragen.
De pastoraatgroep heeft de parochianen nodig in het signaleren van deze nood.

•

Speerpunt betere toerusting van vrijwilligers: continuïteit van pastoraatgroepen en
commissies beheer
In het parochie leven van alledag staan de leden van de pastoraatgroep en van de commissie
beheer het dichtst bij de parochianen.
De pastoraatgroep stelt zich als doel om rooster van aftreden vast te stellen en voor deze
groep vrijwilligers te gaan werven.

Voorhout
Januari 2017
De pastoraatgroep.

Catechese.
In deze sector zitten de volgende werkgroepen:
Doop
Eerste Heilige communie
Vormsel
Kinderwoorddienst
Kindercrèche
Overleg scholen
Volwassen catechese
Huwelijksvoorbereiding
Bibliotheek
De missie:
De parochiekern Sint Bartholomeus ziet catechese als middel om het geloof aan jong en oud door te
geven.
Hoe doen wij het nu / wat hebben we nu?
• We hebben een aantal doopvieringen per jaar en 1x een terugkomviering voor de dopelingen
en het gezin. Ouders gaan in gesprek met elkaar en de werkgroep
• 1 x een communieviering met een presentatieviering , kerkrondleiding voor ouders en
kinderen en 2x een ouderavond
• een vormselviering met 2x een voorbereidingsviering. De Vuurdoop is de afsluiting van dit
project
• Er is een kinderwoorddienst met Pasen en op de avond van de Allerzielenviering
• Kindercrèche bij bijzondere vieringen en de gezinsmissen
• 2x per jaar is er overleg met de Rk scholen
• Voor de volwassenen proberen we een stukje catechese mee te geven op de ouderavonden
van communie en vormen. En de ouders van dopelingen en as bruidsparen komen bij elkaar
om samen te praten over wat hen inspireert en wat het geloof voor hen betekend.
• Voor 2016 staan er nog geen huwelijksvieringen gepland
• In de bibliotheek staat voor jong en oud veel leesmateriaal over geloofszaken
2017 wordt het jaar van…
We streven ernaar om dit jaar de werkgroepen te blijven ondersteunen en te blijven
enthousiasmeren waar nodig, met iedere groep een evaluatiegesprek te hebben en nieuwe
mensen aan te trekken voor de groepen waar nodig is.

Evaluatie mei
Evaluatie september

Liturgie
In deze sector zitten de volgende werkgroepen:
Gezinsviering
Jongerenviering
Liederen en liturgie
Misdienaars en acolieten
Rozenkrans bidden
Avondwake
Organisten en dirigenten
Cantores en lectoren
Intermediairs
Koren: jongerenkoor Barth-Westenwind, Middenkoor, kinderkoor De Vrolijke Nootjes, Parochiekoor,
Schola Cantorum, het Gelegenheidskoor en Golden Harvest.
De missie:
De parochiekern Sint Bartholomeus ziet liturgie als een inspiratiebron om God in ons midden te
brengen.
Hoe doen wij het nu / wat hebben we nu?
• Wekelijks worden op zondag inspirerende vieringen verzorgd in de vorm van Eucharistie- of
Woord- en Communievieringen. Daarnaast vieren wij buiten de weekendvieringen de
volgende vieringen:
o wekelijkse donderdagavond viering in de Kapel;
o de kerkelijke Hoogtijdagen (Kerstmis, vieringen rond de Goede Week en Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren;
o de sacramentele vieringen rondom Doop, 1e Heilige Communie, Heilig Vormsel,
Huwelijk, Uitvaart (Avondwake);
o Allerheiligen en Allerzielen;
o Oecumenische Oudejaarsviering;
o Nieuwjaar.
• Bovengenoemde vieringen worden voorbereid door diverse tekstgroepen o.l.v. een lid van
het Pastorale Team. Een lector ondersteunt daarbij de voorganger. De koren binnen onze
parochiekern verzorgen de zang en muziek in de vieringen. Indien er geen koor aanwezig is,
wordt de viering in zijn geheel geleid en voorbereid door de voorganger en deze zal daarbij,
naast een lector, worden ondersteund door een cantor en organist. Tot slot zorgt een
enthousiaste kostersgroep samen met de misdienaars en acolieten voor een goede
organisatie van de viering waarbij symbolen en rituelen centraal staan.
• In de maanden mei en oktober van het jaar verzorgt een groepje parochianen het
Rozenkrans bidden voorafgaand aan de donderdagavondviering in de Kapel.
2017 wordt het jaar van…
* Continueren en waarborgen van reeds bestaande en waardevolle vieringen. Daarnaast zullen we
kansen en mogelijkheden benutten om nieuwe inspirerende vieringen in onze parochiekern te
verzorgen om de bovengenoemde missie waar te kunnen maken.
* Actief zoeken naar aanvulling voor de onder de liturgie vallende werkgroepen.
* Invoeren van de nieuwe tekst van het Onze Vader en uitvoering geven aan enkele organisatorische
zaken die vanuit het Pastorale Team aan de orde zijn gebracht. (momenten van staan/knielen etc.)
Evaluatie mei
Evaluatie oktober

Pastoraat en Diaconie
In deze sector zitten de volgende werkgroepen:
Diaconie
MOV
PCI
Ziekengroep
Rafaelgroep
Dragers
Welkomstgroep
Bedevaarten
Handreiking bij verbroken relaties
M25
De missie:
De parochiekern Sint Bartholomeus ziet pastoraat & diaconie als een opdracht om de zorg voor de
medemens, ziek of in nood, vorm te geven. Wij willen daarbij een dienende gemeenschap zijn.
Hoe doen wij het nu / wat hebben we nu?
De helpende hand dichtbij en veraf.
Vanuit de 7 werken van Barmhartigheid reiken wij aan ieder een helpende hand.
• Diaconie: werkt met een jaarthema. Stelt thema centraal in een viering, stukjes in het
Zevenblad en zamelt in voor de Voedselbank. Probeert te werken aan bewustwording bij de
parochianen van de diaconale opdracht. Betrekt de katholieke scholen bij hun acties.
• MOV: is betrokken bij de diverse collectes die aangedragen worden door het Bisdom en
organiseert de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd. Betrekt de katholieke scholen bij hun acties.
• PCI: geeft kleinschalige hulp, renteloze lening en zet zich in voor de Voedselbank.
• Ziekengroep: houden contact met de zieken in de parochie; thuis of in verpleeg- verzorgingsof ziekenhuis. Hebben aandacht voor de 80 en 90 jarige in de parochie. Organiseren de dag
van de Ziekenzalving en verzorgt ook de ziekencommunie op Witte Donderdag en
op Kerstavond.
• De Rafaelgroep organiseert 5x per jaar een bijeenkomst voor mensen die een dierbare
verloren hebben. Na een overlijden sturen wij een condoleancekaart aan de nabestaanden
en na ongeveer 3 maanden een persoonlijk geadresseerde uitnodiging voor de eerstvolgende
bijeenkomst. Daarna ook nog een tweede persoonlijke uitnodiging en als mensen daar geen
gehoor aan geven of zich afmelden, sturen we geen uitnodiging meer.
Ook worden de bijeenkomsten aangekondigd in de plaatselijke weekbladen en in het
contactblad.
• Dragers: is een zelfstandige groep in deze sector.
• Welkomstgroep: richten zich op nieuwe parochianen die komen wonen in Voorhout.
• Bedevaarten: worden aangeboden in de parochie.
• Handreiking bij verbroken relaties: richten zich op grootouders.
• M25: een enthousiaste groep jongeren die zich presenteren en actief betrokken zijn bij
diverse activiteiten gebaseerd op de 7 werken van barmhartigheid. Zij werken met een
jaarplanning en kunnen zich zelf inschrijven op diverse acties.
2017 wordt het jaar van
Continueren en waarborgen van reeds bestaande en waardevolle acties, het behouden van
vrijwilligers voor de diverse werkgroepen en het verkrijgen van nieuwe vrijwilligers.
De zorg om parochianen en niet parochianen te bereiken rondom ziekte, rouw, eenzaamheid en
verbroken relaties sluit aan bij het speerpunt van het pastorale team.
Evaluatie mei

Evaluatie oktober
Tijdspad voor dit jaarplan
November 2016: verder invulling van het plan op de nog openstaande onderdelen door de
sectorleden.
Hoe doen wij het nu / wat hebben we nu?
2017 wordt het jaar van…
Januari 2017: Vaststellen van het jaarplan 2016 tijdens de vergadering van de pastoraatgroep.
Januari 2017: start met alle activiteiten in de diverse sectoren
April 2017: aanschrijven van alle werkgroepen om stand van zaken te vernemen.
Mei / juni 2017: terugkoppeling van de 1e evaluatie van alle sectoren tijdens de vergadering van de
pastoraatgroep en dit opnemen in het jaarplan.
September 2017: opstart van alle werkgroepen. Aanschrijven van alle werkgroepen voor een
bijeenkomst met de contactpersonen. Doel: stand van zaken te vernemen voor de 2e evaluatie en
opstarten jaarplan 2017.
November 2017: bijeenkomst van alle werkgroepen per sector voor 2e evaluatie en opstellen jaarplan
2017.
December 2017: Vaststellen van het jaarplan 2018 tijdens de vergadering van de patoraatgroep.

-

