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1

Inleiding

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop het pastoraal team voornemens is zijn taken uit te voeren
om haar doelstelling (missie) voor de komende vier jaren te bereiken.
Dit plan geeft richting aan keuzes, aanpak en ontwikkelingen binnen het kerkelijk gebeuren op pastoraal en
op het voorwaardenscheppende gebied. Sleutelwoorden hierbij zijn: missionaire kerk en pastoraat opmaat.
Het pastoraal beleidsplan 2017-2022 behelsde de volgende missie:
•
•
•

De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de
samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus.
Zij inspireert er om voor elkaar te zijn, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen.
Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met
ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting.

Deze doelstelling zal ook de leidraad zijn in het nieuwe pastorale beleidsplan.
Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden,
gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun
levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. De kerk wil gastvrij zijn naar hen die God nog
niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God
en elkaar.
De parochie Sint Willibrordus bestaat uit zes voormalige parochies die liggen in de burgerlijke gemeente
Eersel. In 2009 publiceerde bisschop Hurkmans de beleidsnota “Groeien in geloof, geloven in groei” en
zette daarmee de fusie van parochies binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch in gang. In 2014 zijn de zes
parochies, respectievelijk de parochie H. Johannes Geboorte (Duizel), Sint Willibrordus (Eersel), H.H.
Monulphus en Gondulphus (Knegsel), H. Lucia (Steensel), H. Lambertus (Vessem) en H. Willibrordus
(Wintelre) opgeheven en onder één kerkelijk dak gebracht, zijnde de R.K. Parochie Sint Willibrordus te
Eersel. De kerk in het kerkdorp Eersel is aangewezen als zijnde de parochiekerk van de nieuwe en
gefuseerde parochie Eersel.
In de hierboven genoemde bisschoppelijke beleidsnota wordt uitgebreid de visie beschreven die aan de
reorganisatie ten grondslag ligt én de wijze waarop het nieuwe pastoraat gestalte zou kunnen en moeten
krijgen. De centraliserende aanpak die daarin wordt voorgesteld is bewust gekozen en als realistisch
beschouwd met het oog op de kerk van de toekomst. In de nieuwe parochies zullen pastorale initiatieven
moeten worden genomen die opbouwend, aantrekkelijk en op maat zijn voor de diverse doelgroepen van
dé gehele nieuwe parochie.
In oktober 2016 heeft bisschop De Korte zijn beleidsplan gepresteerd en wel onder de titel van “Samen
bouwen in vertrouwen”. Hierin schrijft hij het volgende:
“In 2009 publiceerde bisschop Hurkmans de beleidsnota Groeien in geloof, geloven in groei. Vandaag
presenteer ik een nieuw beleidsplan. Vanzelfsprekend bouw ik voort op de visie van mijn voorganger. In het
leven, ook het leven van een bisdom, bestaat er immers altijd veel continuïteit. Maar tegelijkertijd vormt
deze nota een actualisatie met natuurlijk een eigen toon en duidelijk eigen accenten”.
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In zijn overtuiging is de missionaire uitdaging de eerste prioriteit voor pastoraal handelen. Daaronder wordt
verstaan de verdieping van een devotie- en volksgeloof tot een doordacht en catechetisch onderbouwd
geloof. Dit betekent dat wij graag een missionaire parochie willen zijn of met andere woorden: de
boodschap van het evangelie uitdragen en dit betekent ook dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een
kerk die probeert te overleven), verandert in een missionaire kerk.
Indachtig de missie zoals opgenomen in het ‘oude’ pastorale beleidsplan en onze visie verwoord in dit
nieuwe plan zullen wij trachten aan deze missionaire opdracht met de middelen, voor zover die ons ten
dienste staan, gevolg te geven en die in praktijk trachten te brengen.
Na de fusie in 2014 bleven de geloofsgemeenschappen in de zes kerkdorpen veelal toch als zelfstandige
eenheden functioneren. Er zijn via het “Pastoraal beleidsplan 2017-2022” wel aanzetten gegeven tot
integrale samenwerking vanuit die eenheidsgedachte, doch ondanks een zekere mate van éénwording mag
en moet geconstateerd worden dat dit streven uiteindelijk niet het gewenste en beoogde effect heeft
opgeleverd. In 2018 is een ‘nieuw’ kerkbestuur aangetreden. Dit bestuur heeft samen met het pastoraal
team het vigerende beleidsplan geëvalueerd. Samen hebben ze ook geconstateerd, dat er wel
samenwerking was tussen de onderlinge geloofsgemeenschappen en de vrijwilligers, maar er werd nog te
veel gedacht vanuit de idee van de ‘oude‘ parochie.
Er is stil gestaan bij de ontwikkelingen in het kerkelijke gebeuren en de snelle maatschappelijke
veranderingen in de samenleving immers beide aspecten raken elkaar. Daarbij heeft de volgende vraag
centraal gestaan: Zijn wij in staat om nu en in de toekomst ons kerk-zijn volop gestalte te geven of anders
gezegd zijn wij toekomstbestendig? Het antwoord was: neen.
Maar dat betekende wel dat er iets moest gebeuren om het kerk-zijn inhoud te (blijven) geven en wel op
een wijze die past binnen de huidige en zich snel veranderde samenleving. Om de ‘nieuwe’ parochie in al
zijn facetten toekomstbestendig te maken is veel nodig. We willen en moeten werken aan echte
eenwording en samenwerking. We moeten ook zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn en geloofsuiting.
Het vorenstaande heeft vervolgens geleid tot de vaststelling in juni 2019 van de Toekomstvisie: De
Toekomst van onze parochie is nu! “Met Geloof, Vertrouwen en Moed”. Daarin is ook opgenomen een
evaluatie van de huidige stand van zaken met betrekking tot het bestaande pastorale beleidsplan.
Voor genoemde toekomstvisie wordt verwezen naar onze website: www.samenwillibrordus.nl
“Samen Willibrordus” is de ‘werktitel’ van het proces dat we met en binnen de parochie hebben
bewandeld. Het concept van onze parochiële visie is in de zes afzonderlijke geloofsgemeenschappen aan de
parochianen mondeling gepresenteerd en toegelicht, waarbij het voornemen om drie kerken (die van
Duizel, Knegsel en Steensel) te gaan sluiten en aan de eredienst te onttrekken een van de boodschappen
was.
Het zal duidelijk zijn dat dit effecten sorteert met betrekking tot het vorige pastorale beleidsplan 20172022. Inmiddels kan worden opgemerkt, dat de effectuering van het sluiten van een drietal kerken volop in
procedure is. Zo kan gemeld worden dat de kerk in Duizel met ingang van 9 januari 2022 gesloten is. Voorts
zal de kerk in Steensel haar deuren sluiten in 2022. Voor wat betreft het kerkdorp Knegsel zal dit
geschieden in de loop van 2023.
De parochie heeft en zal een nieuwe afgeslankte structuur krijgen en dat brengt ook met zich mede een
hernieuwde zienswijze en aanpassing van het pastoraal functioneren.
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Huidige ontwikkelingen en missie

Door alle tijden heen heeft geloven en kerk-zijn verschillende vormen aangenomen tot op vandaag.
Omstandigheden doen mensen anders geloven en laten een andere kerkbetrokkenheid zien. Mensen
veranderen, daarmee de wereld en hun godsvertrouwen en omgekeerd.
Het Rijke Roomse leven ligt nagenoeg achter ons, ook in het Eerselse. Het geloven van mensen is misschien
niet veel minder geworden, maar de kerkbetrokkenheid van gelovige mensen is wel anders. Vaak bij velen
ook minder en kleiner. We zijn allen immers “kinderen van deze tijd”!
Wij ervaren echter dat ook in onze haastige tijd een verlangen is naar het terugkeren naar de bron, naar
wat oorspronkelijk is en door moderne mensen kan worden ervaren en verwoord. Tegelijkertijd zien we
ook dat er nog steeds behoefte bestaat aan verbondenheid, zingeving en spiritualiteit. Veel mensen willen
hoogte- en dieptepunten in hun leven niet meer vieren in kerkelijk verband, maar stellen wel prijs op een
vormgeving waarin ‘de diepere laag van het leven’ wordt benoemd en gevierd.
Er is sprake van geloofs- en levensvragen. De antwoorden worden echter niet meer binnen de institutionele
kaders van de kerk gezocht en gevonden. Dit vraagt om openheid en de bereidheid naar buiten te treden.
Dit hangt ook samen met de missionaire opdracht.
We mogen ons niet opsluiten binnen de kerkmuren. Er is behoefte aan authenticiteit, echtheid. Mensen
vragen ruimte voor eigen invulling van geloven. Samen zoeken, of ieder voor zich.
In toenemende mate moeten we ook ervaren dat we niet meer vooruit kunnen met de enorme
versnippering van vieringen en activiteiten over de oorspronkelijke kerkdorpen. Het aantal mensen dat
deelneemt aan vieringen en kerkelijke activiteiten wordt steeds kleiner. Er is vergrijzing, het aantal
vrijwilligers neemt af en veel vrijwilligers hebben meerdere taken.
Daarnaast verandert onze samenleving. Er is weinig behoefte bij de jonge en oude generaties aan ons
klassieke programma van veel vieringen en grootschalige activiteiten. Daardoor wordt vitaliteit verhinderd
en blijven we hangen in onze oude opvattingen van kerk-zijn.
Onze huidige “parochianen” wonen en leven in een van onze zes kerkdorpen van onze Samen
Willibrordusparochie. Ook bij nagenoeg hen allen heeft de secularisatie zijn sporen achtergelaten. De
mensen zijn individualistischer geworden en binden zich minder automatisch aan allerlei initiatieven met
groepen van mensen.
Mensen laten zich niet zomaar meer sturen. Projectmatig – dus iets van korte en overzichtelijke tijd – willen
nogal wat mensen hun schouders zetten onder een of andere taak met niet te grote verantwoordelijkheid.
In onze pastorale aanpak zullen we hier terdege rekening mee moeten houden. Waar kerk voorheen
vanzelfsprekend was en alles kon vragen, is dat niet meer.
Kerken sluiten en onttrokken aan de eredienst – ook al zijn we dan van oudsher “Mensen van de Weg” –
mobiliseert niet automatisch onze parochianen. Op de plek waar zij wonen en leven hebben zij hun vragen
bij de zin van het leven en zullen de pastoraal verantwoordelijken (pastores en toegewijde vrijwilligers) ook
zo veel mogelijk nabij moeten zijn. Tegelijkertijd “shopt” de huidige mens en dat zal ook gebeuren met de
huidige geloofs- en zinvragen. Geloven en kerk- zijn is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd.
Pastoraal gezien en als parochie zullen we op twee benen moeten hinken. Daarnaast moeten we
realistisch zijn en concluderen dat het pastoraal team qua aantal in de toekomst kleiner wordt.
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Wat betekent het om in een moderne context met de huidige trends en ontwikkelingen te geloven? Wat
horen, willen en kunnen we als parochie doen in deze tijd? Willen we geloven en de moderne tijd beter op
elkaar betrekken, dan zullen we werk moeten maken van onze kerntaken. Daarbij zoeken we zowel
samenhang als continuïteit. Het pastoraat is een gezamenlijke opdracht van ons allemaal. Natuurlijk geeft
het pastoraal team leiding en sturing, maar zij kunnen dat in de huidige tijd niet alleen doen, we zijn
immers Samen Willibrordus.
Het vorenstaande geeft dan ook de noodzaak aan voor een nieuw pastoraal beleidsplan.
Is het een alomvattend antwoord op alle vragen van onze tijd? Nee, bij lange na niet. Ook wij pastores
tasten veel in het duister. Het is onze poging om, met vallen en opstaan, kerk een beetje perspectief te
geven. We zien hoe de contouren van de kerk krimpen. Vaak analyseren we de parochiële financiën,
kerkbezoek, aantallen en leeftijden van vrijwilligers en beroepskrachten, maar waar we nauwelijks aan
toekomen is het benoemen van de pijn die de krimp teweegbrengt.
Waar we ook nauwelijks of feitelijk gezegd niet aan toekomen is het schetsen van een droom voor de kerk.
Hiertoe is geloofsvorming van parochianen van levensbelang. We zien om ons heen dat mensen het niet
meer aantrekkelijk vinden om tot de katholieke kerk te behoren. Het proces van secularisering en
individualisatie zet door. Het aantal parochianen neemt nog verder af, de betrokkenheid op het
gemeenschapsleven wordt geringer en deelname aan de sacramenten staat letterlijk elke dag onder grote
druk. In deze moeizame fase waarin kerk zich bevindt, waarin groei niet meer wordt gerealiseerd, hopen
we met ons nieuwe beleid iets van die vermeende groei waar te maken.
Maar het hangt niet alleen van ons af of het gaat lukken, want als God niet bouwt, zwoegen de bouwers
vergeefs. We zijn ons er ook van bewust dat we kwetsbaar zijn geworden, dat onze krachten verder
afnemen en dat we geen grote stappen meer zullen kunnen zetten. En toch… dromen we van en hopen we
op vernieuwing. Het pastoraal beleidsplan voor de parochie is erop gericht om het christelijk geloof te
blijven verspreiden en wel door de vitaliteit van parochie te verbeteren en de toekomst van kerk in onze
kerkdorpen te bestendigen.
We slaan een nieuwe weg in, die tot een vitale, meer gastvrije en vruchtbare nieuwe geloofsgemeenschap
kan leiden. Voorwaarde daarbij is dat we een manier trachten vinden waardoor mensen zich persoonlijk
geraakt en aangesproken voelen om in hun eigen levenssituatie het geloof handen en voeten te geven.
Daarvoor willen we proberen handvatten aan te reiken.
Het is nodig om weerstanden te overwinnen, als duidelijk wordt dat niet alles bij het oude kan blijven.
Nodig is ook om moed en vertrouwen te bewaren wanneer onze inspanningen niet op korte termijn
vruchten afwerpen. We moeten ons verhouden tot de tijd waarin we leven, ook dat vraagt soms het
uithouden van teleurstelling en pijn.
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Het proces

Het pastoraal team en het kerkbestuur ontwikkelen een beleidsplan. Dit plan geeft richting aan de keuzes
en aanpak. Sleutelwoorden hierbij zijn missionaire kerk en pastoraat op-maat. Het is belangrijk dat het
pastoraal team en het bestuur over de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid in gesprek blijven. Het
beleidsplan beperkt zich tot de hoofdlijnen. Het is een uiteenzetting van de prioriteiten waarop de parochie
in een periode van drie jaar de krachten wil concentreren. Het is dus niet een uitputtende opsomming van
alle activiteiten en de vaste werkzaamheden die aan het parochiewerk verbonden zijn. Het beleidsplan
geeft richting en inspiratie. Het is bedoeld om accenten te leggen en prioriteiten te onderscheiden in de
veelheid van het werk waar de pastorale beroepskrachten en vrijwilligers dagelijks mee bezig zijn. Er
worden keuzes gemaakt in hetgeen zij in een bepaalde periode willen doen en vooral ook op wie zij zich
daarmee richten.
Het gaat in het beleidsplan in feite om een zestal aspecten. Deze worden vervolgens uitgewerkt in
werkplannen voor de zes pastorale werkvelden: samen vieren, samen groeien in geloof, samen onderweg,
samen delen en zorgen voor elkaar, samen in gesprek, geloven thuis en eventueel voor bijzondere
projecten.
Bij de uitwerking die volgt onderscheiden we ook de pastorale aanwezigheid in de dorpen waarin de kerk
openblijft en in de dorpen waar de kerk aan de eredienst is of zal worden onttrokken.
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4.1

Doelstelling
Opzet nieuwe werkvelden vanaf 2022

De doelstelling van onze parochie is de verbinding te zoeken middels werkvelden.
In het nieuwe organigram zijn deze zes werkvelden zichtbaar met een verbinding naar elkaar. Deze
werkvelden hebben speerpunten om zichtbaar te maken wat wij als parochie belangrijk vinden om onze
visie op het geloof te kunnen blijven continueren.
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4.2

Werkvelden met speerpunten

Er zijn zes werkvelden te onderscheiden met elk één speerpunt. Deze werkvelden gelden voor alle
kerkdorpen, ook die waar de kerk aan de eredienst wordt of is onttrokken.
De kerntaken van het pastoraal team zijn “samen vieren”, “samen groeien in geloof” en “samen
onderweg”. Deze kerntaken zullen altijd zijn doorgang vinden. Daarbij moet worden opgemerkt dat het
toedienen van sacramenten (Doop, Communie, Vormsel en Huwelijk) en het vieren van de Eucharistie enkel
mogelijk is in de kerken die openblijven.
De overige drie werkvelden “geloven thuis”, “samen in gesprek” en “samen delen en zorgen voor elkaar”
zijn belangrijk voor het pastoraal team. Voor het uitvoeren van de verdiepingen van de speerpunten zijn we
echter afhankelijk van de ondersteuning door vrijwilligers in de kerkdorpen. Deze kunnen enkel bij
voldoende bemensing doorgang vinden.

4.3

Uitvoering Pastorale taken

De kerntaken worden uitgevoerd door leden van het pastoraal team, eventueel in samenwerking met
zogenaamde secondanten (vrijwilligers uit de parochie, die dit stukje pastoraat mee willen dragen en
uitvoeren).
Het pastoraal team vervangt elkaar bij afwezigheid vanwege bijvoorbeeld ziekte en vakantie. Het
parochiesecretariaat is op de hoogte van de afwezigheid van leden van het pastoraal team.
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4.4

Verdieping van de speerpunten

In het bovenstaande schema is zichtbaar hoe de speerpunten vormgegeven worden binnen onze
parochie. In het volgende hoofdstuk zullen deze punten verder worden toegelicht.
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Omschrijving werkvelden
a. Samen vieren

Op het gebied van liturgie zijn heel veel vrijwilligers doende. In al onze kerkgebouwen zijn kosters, lectoren,
acolieten, koren en siergroepen. Per kerkdorp wordt een liturgisch rooster gemaakt met daarop wie
wanneer ingeroosterd is om de liturgie mee te verzorgen.
Elke kerk heeft – door de eigen geschiedenis, mogelijk- en onmogelijkheden bepaald – zijn eigen liturgische
gebruiken en tradities, gerelateerd uiteraard aan de officiële liturgie. Waar mogelijk en nodig willen en
moeten we dat ook koesteren (couleur locale).
Met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar in 2020 zijn drie van de zes dorpskerken gesloten (Duizel,
Steensel en Knegsel). Bij de definitieve onttrekking van de kerken aan de goddelijke eredienst, zoals
inmiddels in Duizel is gebeurd, zal aan de vrijwilligers gevraagd worden of zij actief willen blijven binnen de
parochie. In overleg met deze vrijwilligers zal een passende plaats voor hen worden gezocht.
De wens van het pastoraal team is om de huidige vieringen voor groot en klein te behouden. Waar mogelijk
en nodig willen en moeten we dat ook koesteren. Deze vieringen moeten bekend zijn bij alle parochianen
via aankondiging in De Hint en op de website. Hoe kunnen we het “jonger publiek” bereiken? Voorbeelden
op social media zijn Facebook, Instagram, enzovoort.
Informatie over een uitvaart kunt u lezen op onze website www.samenwillibrordus.nl, waarbij we hier nog
eens duidelijk willen maken dat er binnen onze parochie meer mogelijk is dan vaak voorondersteld wordt
en of gedacht. Dit is samengevat in het uitvaartprotocol om een en ander transparanter te maken naar
mensen toe, maar ook om kaders aan te geven voor een gelovig afscheid zowel binnen als buiten onze
kerkgebouwen. Alle begraafplaatsen binnen onze parochie blijven gewoon hun functie behouden.
Momenteel zijn er geen werkgroepen die een avondwake verzorgen. Het pastoraal team voorziet dat er
wel vraag zal zijn naar een avondwake in de toekomst. Het is van belang dat er vrijwilligers worden
opgeleid om parochianen te begeleiden bij het opstellen van en het voorgaan in de avondwake.
Gedachteniskruisje. Voor alle overledenen geldt dat er een jaarlijkse gedachtenisviering is, waarna het
kruisje aan de familie wordt overhandigd. Deze regeling wordt in oktober 2022 (vóór Allerzielen) weer
geëvalueerd.

b. Samen groeien in geloof
Geloofsvorming is eigenlijk een permanent groeiproces. Het begint al op jonge leeftijd. Ouders zijn de
eerstverantwoordelijken voor de geloofsopvoeding van hun kinderen. Bij de doop beloven zij die
verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Dit betekent dat voor hen belangrijk is ook zicht te krijgen op hun eigen geloven.
We moeten echter helaas constateren, dat we de kinderen, jongeren en hun ouders binnen onze parochie
gaandeweg der jaren voor een groot gedeelte zijn kwijt geraakt. Met Kerstmis komen ze redelijk in beeld.
Zo ook enigszins met de doop, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.
Daarom willen we – zoals het bisdom ook voorstelt – weer pogingen ondernemen om vanaf de doop zowel
de ouders als het kind meer te betrekken bij geloven en kerk zijn. We kunnen minstens handvatten
aanreiken en momenten van elkaar ontmoeten creëren en hen wegwijs maken in de wereld van leven en
geloven.
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Doop. Wie meer wil weten over de gang van zaken met betrekking tot de Doop in onze parochie of zich wil
aanmelden kan in eerste instantie alle informatie vinden op de website van onze parochie:
www.samenwillibrordus.nl
Doopvieringen zijn in principe op de vooraf vastgestelde zondagen om 11.30 uur, in aansluiting op de
zondagse weekendvieringen. Men kan kiezen voor individuele doop of gezamenlijke doop waarbij een
maximumaantal van drie dopelingen gehanteerd wordt.
Waar de kerken zijn gesloten maar nog niet aan de goddelijke eredienst zijn onttrokken kan alléén worden
gedoopt tijdens de reguliere zondagsviering. Heeft dit niet de voorkeur dan kan er gekozen worden voor de
overige drie kerken.
Doopsel en voorbereiding wordt aangeboden als er mensen zijn die hun kindje willen laten dopen. De
voorbereidingsavonden liggen op voorhand vast, deze gaan door bij aanmelding. De pastorale voorganger
die de doop zal doen, neemt aan de voorbereidingsavond deel.
Het afhalen van de doopschelpen kan op een vast moment, tijdens een inloopochtend waarbij ouders
elkaar kunnen ontmoeten. De parochie heeft enkele geloofsvormende boeken liggen en kan ouders actief
uitnodigen voor toekomstige activiteiten.
Eerste Heilige Communie. Wie meer wil weten over de gang van zaken over de Eerste H. Communie in onze
parochie kan in eerste instantie alle informatie vinden op onze website: www.samenwillibrordus.nl
We gebruiken voor de kinderen en hun ouders het project “Open je hart”.
Zowel de Eerste Heilige Communie als de Communie voorbereiding zal jaarlijks plaats vinden. Het ene jaar
in Eersel, het andere jaar in Wintelre. De kinderen uit de groepen 4 en 5 van onze parochie hebben
daardoor de mogelijkheid om mee te doen in de plaats waar dat jaar de Eerste H. Communie wordt
gehouden, ongeacht in welk dorp van onze parochie ze wonen, of anders een jaar wachten. Ouders en
kinderen worden hierbij actief betrokken. De parochie heeft dus jaarlijks één Communieviering.
De voorbereidingen rondom de communie vinden plaats tussen 01 januari en de meivakantie.
Heilig Vormsel. Op onze website www.samenwillibrordus.nl staat de gang van zaken betreffende het Heilig
Vormsel in onze parochie.
We gebruiken voor de kinderen en hun ouders het project “Hi-5 – Geestkracht als kompas”.
Het H. Vormsel vindt jaarlijks plaats in één Vormselviering voor alle Vormelingen binnen de parochie.
Nadat de aanmeldingen bekend zijn wordt bekeken waar de meeste vormelingen vandaan komen.
Aan de hand daarvan stelt de werkgroep in overleg met de ouders en de Vormheer de locatie vast
waar de vormselviering zal plaatsvinden. Tevens wordt dan de plaats van de ontmoetingsmomenten
bepaald. De voorbereiding kan in het eigen dorp van de vormeling gedaan worden. Ouders en
kinderen worden actief betrokken bij de voorbereidingen.
De voorbereidingen rondom het H. Vormsel vinden plaats tussen aanvang van het schooljaar (groep 8) en
worden afgerond voor Kerstmis.
Ontmoetingen met ouders tussendoor. Het is een wens van het pastoraal team om de kinderen die
gedoopt zijn, hun communie hebben gedaan en gevormd zijn, actief te blijven ontmoeten en te blijven
betrekken bij de vieringen voor groot en klein. In dit kader denken we ook na over familiepastoraat.
Huwelijk. Binnen dit werkveld gaat ook onze aandacht uit naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als
gehuwden door het leven wensen te gaan. Informatie en aanmelden voor een huwelijksviering kan ook via
de website van onze parochie: www.samenwillibrordus.nl

c. Samen onderweg
Jaarlijks vindt op de tweede zondag in Januari een oecumenische viering plaats. De verantwoording voor de
organisatie ligt om en om bij één van de deelnemende kerken.
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Bijzondere vieringen zijn bijvoorbeeld gildevieringen en vieringen rondom de plaatselijke patroonheiligen.
Als de kerk aan de eredienst is onttrokken vinden in de gebouwen geen eucharistievieringen meer plaats.
Het pastoraal team zal dan samen met de lokale parochianen zoeken naar een passende invulling van deze
traditionele vieringen op een alternatieve locatie. Streven is om elkaar bij deze bijzondere vieringen te
blijven ontmoeten in ieder kerkdorp.

d. Geloven thuis
Als parochie diaconaal bezig zijn en soms ook liturgisch brengt ons bij wat we noemen persoonlijk
pastoraat. Bij pastoraat gaat het om aandacht en zorg voor degenen die bij de gemeenschap horen.
We willen daarbij aansluiten bij het beeld van Christus als de Goede Herder, die liefdevol en zorgzaam
omziet naar elk schaap van zijn kudde. Herder en hoeder zijn voor elkaar, vooral ook buiten onze
kerkmuren. Als parochie moeten we dat stimuleren naar onze parochianen en ieder die het wil horen.
We willen daarbij aansluiten bij het beeld van Christus als de Goede Herder, die liefdevol en zorgzaam
omziet naar elk schaap van zijn kudde. Herder en hoeder zijn voor elkaar, vooral ook buiten onze
kerkmuren. Als parochie moeten we dat stimuleren naar onze parochianen en ieder die het wil horen.
We stellen vast dat in onze dorpen meerdere organisaties zich bezighouden met zorg en aandacht voor hen
die ziek, eenzaam of bedrukt zijn. Dat is uitstekend; waar nodig willen we met hen samenwerken.
Maar op dit vlak heeft de kerk uiteraard ook een taak, waarbij het in deze tijd vaak lastig is om mensen te
bereiken (ons realiserend, dat ook niet iedereen op ons zit te wachten).
Persoonlijk pastoraat. Binnen onze parochie hebben we enkele vrijwilligers die zieken en aan huis
gebonden mensen bezoeken. Ook onze pastores doen dat gevraagd of ongevraagd.
Onder persoonlijk pastoraat verstaan wij individuele huisbezoeken, maar ook present zijn bij belangrijke
bijeenkomsten en momenten in de dorpen, waar mensen samenkomen op belangrijke momenten voor
henzelf of voor de gemeenschap. Denk aan een bijeenkomst van de plaatselijke Zonnebloem, de Katholieke
Bond voor Ouderen of bij de onderscheiding van een vrijwilliger.
Communie thuis. Het is mogelijk, wanneer de levenssituatie dat van iemand vraagt, de Communie thuis te
ontvangen. Men kan ook een naaste vragen de Communie vanuit een viering mee te brengen. Daartoe kan
bij de koster om een hostiedoosje worden gevraagd of een eigen hostiedoosje meegebracht worden. We
hechten er belang aan dat er zorgvuldig met de Communie wordt omgegaan.
Ziekenzegen. De ziekenzegen is geen sacrament, maar wel een zeer zinvol en mooi moment, om al
biddende de zieke te sterken en kracht te geven. Het wordt ook als steun ervaren voor de mensen om de
zieke heen. Door deze sacramentele tekens kan er een band ontstaan tussen de zieke en degene die hierbij
vanuit de parochie betrokken is.
Sacrament van de Ziekenzalving. Dit sacrament is bedoeld voor mensen die door ziekte of ouderdom
geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven. Het sacrament kan de zieke kracht geven in
de laatste fase (weken en maanden) van zijn/haar leven.
Tegemoet komen aan verzoeken tot ziekenzalving; in principe wordt deze alleen binnen de
parochiegrenzen toegediend. In overleg met parochianen maakt het pastoraal team soms
uitzonderingen (denk aan een ziekenhuis). Als behoefte is aan een gezamenlijke ziekenzalving voor
meerdere personen, zijn wij bereid om daar gehoor aan te geven.
Voor het persoonlijk pastoraat, Communie thuis, ziekenzegen en het sacrament van de ziekenzalving kan
contact worden opgenomen met het parochiesecretariaat. Contactgegevens zijn te vinden op de laatste
bladzijde van dit beleidsplan. Meer hierover is ook te lezen op onze website www.samenwillibrordus.nl.
Verpleeghuizen. Wanneer u, of iemand die u dierbaar is, verblijft in een van de verpleeghuizen binnen onze
gemeente en het op prijs stelt om iemand van het pastoraal team te ontmoeten, dan kan dit kenbaar
worden gemaakt via het parochiesecretariaat in Eersel.
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e. Samen in gesprek
Bijbelgroep. Een mogelijkheid voor parochianen om elkaar te ontmoeten en samen in gesprek te gaan over
het evangelie is de bijbelgroep. Afhankelijk van de pastorale bezetting is de organisatie mogelijk.
Spirituele wandelingen. Het is fijn om elkaar ook buiten de kerken te ontmoeten. Daar kan de lokale
spirituele wandeling een mogelijkheid voor bieden. Lokale bewoners/wandelclubs/KBO zullen worden
uitgenodigd om een wandeling van ongeveer 3 kilometer uit te zetten. Het pastoraal team kan voor de
pastorale invulling zorgen. Onderweg zullen enkele vragen of inspirerende gedachten voorgelegd worden
aan de deelnemers. Het pastoraal team laat zich daarbij inspireren door de actualiteit en de omgeving waar
de wandeling plaats vindt. Start- en eindpunt is een plaats waar samen wat gedronken en nagepraat kan
worden.
Roepingenpastoraat. Binnen dit werkveld gaat ook onze aandacht uit naar mensen die zoekende zijn hun
leven op een of andere manier als religieus in te vullen. Daaronder rekenen we het roepingenpastoraat.
Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.samenwillibrordus.nl
Luisterend oor: Als mensen behoefte hebben aan een luisterend oor mogen zij zelf aangeven met welk lid
van het pastoraal team ze willen spreken. Zo hopen we zo laagdrempelig mogelijk te zijn.
Aanmelden kan via het parochiesecretariaat. Vanuit het pastoraal team wordt dan door de betreffende
persoon een afspraak gemaakt.
Spreekuur - of koffiemomenten in alle kerkdorpen: We willen onze parochianen ontmoeten; zowel in de
kerken als daarbuiten. Daar waar de kerken aan de eredienst zijn onttrokken, vervalt de mogelijkheid om
elkaar in de lokale kerk te ontmoeten. Om toch nabij te zijn willen we op vaste momenten aanwezig zijn in
de kerkdorpen. We denken bijvoorbeeld aan een vast moment per maand of een paar keer per kwartaal.
We zullen dit een aantal keren moeten doen; na bijvoorbeeld een half jaar kunnen we evalueren of de
koffiemomenten doorgezet moeten worden, op welk moment en met welke frequentie.

f. Samen delen en zorgen voor elkaar
MOV. Missie, Ontwikkelingshulp en Vredesvraagstukken. Op onze website is hierover uitgebreider lezen.
Binnen onze parochie hebben wij een MOV-groep, die zich vooral bezighoudt met de financiële kant van de
landelijke Vastenactie. De inhoudelijke invulling vindt voor een belangrijk deel plaats door de bijdragen die
de pastores leveren in de verkondiging tijdens de liturgie in de Veertigdagentijd en
publicaties op de website en in de Hint. De laatste paar jaren sluit de Vastenactie aan bij de Goede
Doelenweek. Onze parochie beperkt zich tot het geven van informatie.
Het Diaconaal Noodfonds. Dit is een initiatief van de protestantse PKN-kerk in Eersel en onze RK-parochie.
In 2016 is de overeenkomst gesloten en het geheel werd in 2017 nader uitgewerkt. De doelstelling van het
Noodfonds is om mensen die door onvoorziene omstandigheden in acute nood zijn geraakt financieel te
helpen vanuit onze christelijke inspiratie. Uiteraard kan eventueel daarnaast ook pastorale hulp verleend
worden. Een gesprek met iemand van het Noodfonds hoort standaard tot de procedure. Dit verloopt
vertrouwelijk.
Momenteel wordt er weinig aanspraak gedaan op het Diaconaal Noodfonds. Een reden kan zijn dat mensen
onvoldoende bekend zijn met het bestaan van het Noodfonds. We moeten het Noodfonds meer onder de
aandacht brengen binnen onze parochie, zodat meer mensen hiervan gebruik kunnen maken indien nodig.
Het noodfonds is echter alleen van toepassing als andere instanties geen helpende hand kunnen bieden.
Diaconaal moeten we waar nodig en bekend meer aansluiten bij wat er in onze zes gemeenschappen leeft.
In die zin moeten we ons ook meer buiten onze kerkgebouwen begeven. Het is van belang dat we binnen
onze parochie contactpersonen vinden die ons kunnen wijzen op mogelijkheden om diaconaal aanwezig te
zijn.
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Voedselbank. Binnen de gemeenste Eersel zijn er verschillende organisaties die voedsel inzamelen voor de
Voedselbank Bladel e.o. Sinds enkele jaren zijn er ook enkele vrijwilligers van de Willibrorduskerk in Eersel
die op de tweede zaterdag in december voedsel inzamelen en als zodanig meedoen met de geplande
actieweek. Omdat dit initiatief al op enkele plaatsen binnen onze gemeente plaatsvindt, willen wij dit niet
verder parochiebreed maken, maar slechts ondersteunen in Eersel zelf.
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Implementatie van de speerpunten per kerkdorp

Per kerkdorp wil het pastoraal team present zijn bij een aantal bijzondere vieringen. Hieronder een
overzicht per kerkdorp met de speerpunten opgesplitst per kwartaal. Dus ook in de kerkdorpen waar de
kerk is gesloten of aan de eredienst is onttrokken zal het pastoraal team, in overleg met de betrokkenen,
deze vieringen voorbereiden. De locatie waar deze vieringen zullen plaatsvinden wordt in overleg met het
pastoraal team vastgesteld.
Het pastoraal team zou ook gebaat zijn bij een pastorale contactpersoon uit elk kerkdorp.
Een paar keer per jaar zouden die samen met de leden van het pastoraal team een pastorale
contactgroep kunnen vormen.

Pagina 15 van 18

Pagina 16 van 18

7

Contactgegevens

R.K. Parochie Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel
0497-512235
secretariaat@parochieeersel.nl
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Bijlage – Nieuwe organigram pastoraal team
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