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INLEIDING 
 
Hierbij wordt het pastoraal beleidsplan voor parochie H. Thomas voor de jaren 2015-2018 
gepresenteerd. Het is het tweede beleidsplan in het bestaan van de parochie. Na de eerste vier 
jaar kan gezegd worden dat de parochie H. Thomas een feit is. Dat houdt meer in dan een 
constatering van een feitelijkheid; de parochie als eenheid leeft ook in de harten en hoofden van 
de parochianen. Van de andere kant is na vier jaar ook duidelijk dat de groei naar één geza- 
menlijke parochie een proces is dat nog gaande is. Meer nog: er zijn op verschillende terreinen 
van het pastoraal handelen wensen, die deze eenheid kunnen consolideren en verder kunnen 
uitbouwen. 
 
Dit beleidsplan voor de jaren 2015-2018 geeft de prioriteiten aan, waarop de parochie zich in de 
komende periode wil concentreren. Ook dit plan is dus niet een uitputtende opsomming van alle 
activiteiten en van alle werkzaamheden die aan het parochiewerk verbonden zijn en blijven. 
Slechts bepaalde concrete acties worden in dit beleidsplan belicht om daarmee de voor de jaren 
2015-2018 aangegeven prioriteiten te bevorderen. 
De prioriteiten, die voor de komende jaren genoemd worden, komen niet uit de lucht vallen. De 
eerste vier jaar van het bestaan van parochie H. Thomas hebben hun invloed op het bepalen 
van prioriteiten uitgeoefend. Pastorale zaken die in de voorbije periode achteruit gingen of 
gemist werden en die toch als belangwekkend voor de ontwikkeling van de parochie gezien 
worden, zijn als prioriteit naar voren gehaald.  
 
Voorafgaand aan de schets van dit nieuwe pastoraal beleidsplan is er uitvoerig overleg geweest 
binnen het pastoraal team. Hierbij werd ook het beleidsplan over de periode 2011-2014 geëva- 
lueerd. Daarnaast was er ook de inbreng van parochianen door regelmatige communicatie bin- 
nen pastoraatgroepen en parochiebestuur over wat wenselijk is voor de toekomst van parochie 
H. Thomas. Het pastoraal team heeft de uiteindelijke redactie van dit pastoraal beleidsplan vast- 
gelegd. 
 
Waar richt het pastoraal team zich, tezamen met de parochie, in de eerstvolgende jaren op? 
Welke parochiële activiteiten zullen in de periode 2015-2018 extra aandacht krijgen? 
Hiertoe is het hier gepresenteerde pastoraal beleidsplan opgezet, waarin de missie, de visie en 
de beoogde prioriteiten van de parochie voor de komende jaren worden aangegeven. In de 
missie worden de identiteit en de bestaansgrond van de parochie verwoord. Waartoe dient de 
Kerk, waartoe dienen de parochies? Wat is de zending van onze parochie? Het antwoord op 
deze vragen wordt gegeven in de missie van de parochie. 
In de visie worden vervolgens de uitgangspunten en de belangrijke waarden aangegeven, die in 
de parochie gehanteerd worden om de missie te verwezenlijken. De eigen kleur van de pa- 
rochie wordt in de beschrijving van de visie verwoord. 
Als het er om gaat te bepalen wat de bijzondere pastorale activiteiten voor de komende vier jaar 
zijn, worden er prioriteiten vastgesteld: het zijn doelen op middellange termijn. Deze prioriteiten 
worden per pastoraal werkveld geconcretiseerd in zogenaamde pastorale activiteiten. Hoe ver- 
wacht het pastoraal team, hoe denkt de parochie de gestelde prioriteiten te behalen? Dat vraagt 
om concrete actie, waarbij het belangrijk is altijd voor ogen te houden dat die actie de realisatie 
van een prioriteit dient; in de prioriteiten wordt aan de hand van een specifieke visie gewerkt 
aan de missie van de parochie. 

 
 
 
 
 

Alphen aan den Rijn, januari 2015 
Het pastoraal team 
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MISSIE 
 

De parochie is er om Gods Verbond met mensen, zoals in Jezus Christus zichtbaar is gewor- 
den, te verkondigen en uit te dragen. 
 

De God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël, de God die Jezus Christus ons 
heeft leren kennen als Onze Vader, deze God heeft zich aan mensen geopenbaard als de 
God van het verbond. Hij wil er niet zijn zonder de mens. De Naam waarmee Hij zich 
kenbaar heeft gemaakt, luidt dan ook: ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’.  
Deze God trekt zich het lot van mensen aan, Hij zoekt ze op. Het initiatief ligt bij Hem. Hij 
heeft ons het eerst liefgehad; Hij sluit een Verbond met mensen.  
Dit Verbond, dat God het eerst met zijn volk Israël gesloten heeft, is in Jezus Christus, de 
ware Zoon van Israël, uitgestrekt naar alle mensen. Jezus brengt doven en blinden, ge- 
vangenen en verdrukten, armen en zieken, en ook zondaars terug in de gemeenschap: in 
die van mensen, in die van God. Jezus zoekt verbondenheid met mensen van elke natie, 
ras en taal. Hij sluit een nieuw Verbond in zijn Bloed ten bate van velen. Hij maakt in zijn 
mens-zijn Gods Verbond op nieuwe wijze zichtbaar en zendt zijn leerlingen uit tot het uit- 
einde van de aarde om hiervan te getuigen.  
Hiertoe wordt de Kerk en in haar de parochie geroepen: om gemeenschap van Jezus 
Christus te zijn, Hem te verkondigen en Hem aanwezig te doen zijn in haar handelen, opdat 
mensen Gods Verbond op het spoor komen en vanuit zijn liefde leven vinden. 
 

 
VISIE 

 
Parochie H. Thomas wil een door de heilige Geest geïnspireerde gemeenschap zijn van men- 
sen, die zich geroepen weten om de boodschap van Jezus Christus te verkondigen, te vieren, 
door te geven en in praktijk te brengen. 
Enerzijds is deze gemeenschap van de parochie opgebouwd uit vier verschillende parochie-
kernen, die elk haar eigen geloofsgemeenschap kent. Anderzijds maakt de gemeenschap van 
de parochie deel uit van de Kerk van Jezus Christus ter plaatse: de kerk van Rotterdam, 
waaraan de bisschop van Rotterdam leiding geeft; in hem is de parochie verbonden met de 
wereldkerk, met de Kerk van Jezus Christus wereldwijd. 
 
In de parochie hebben alle parochianen -en onder hen in het bijzonder de vrijwilligers- samen 
met de pastores de opdracht aan deze gemeenschap te werken, zowel aan die van de parochie 
in haar geheel als aan die van de afzonderlijke parochiekernen. Ieder van de parochianen 
alsmede elke pastor draagt daarin een eigen verantwoordelijkheid.  
Bezield door Gods Woord willen de parochianen een inspiratiebron zijn voor elkaar; daarnaast 
willen zij op de wijze, waartoe het evangelie oproept, openstaan voor anderen en ruimte geven 
aan de missionaire taak, dichtbij en ver weg. Ook de aandacht voor de parochianen en voor 
hen, die zich niet (meer) betrokken voelen bij de parochie, hoort thuis in deze visie. De parochie 
zelf en de activiteiten van de parochie willen een vindplaats zijn van God met ons mensen. Op 
deze wijze wil de parochie het erfgoed van Gods Verbond koesteren en doorgeven aan de 
volgende generatie.  
 
Om deze opdracht waar te kunnen maken, wil de parochie een klimaat scheppen waarin open- 
heid, betrokkenheid, je thuis voelen of je welkom weten, respect hebben voor elkaar sleutel- 
woorden zijn.  
In de parochie en in de parochiekernen zal er gestreefd worden naar eigenheid daar waar  
nodig en naar uniformiteit daar waar mogelijk is. Gericht wordt op een gemeenschap waarin 
onderlinge samenwerking en solidariteit belangrijke bouwstenen zijn. 
 
Vanuit haar roeping en opdracht voelt de parochie zich verbonden met de Kerk van alle tijden 
en alle plaatsen; vanuit ditzelfde beginsel zoekt zij contact met andere christenen in de eigen 
omgeving, met name in oecumenische activiteiten. Vanuit hun mensbeeld voelen de parochia- 
nen zich verbonden met alle mensen, waar ook ter wereld, en met heel Gods Schepping.  
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PASTORALE PRIORITEITEN 
 
Het pastoraal team heeft drie aandachtspunten, die in de komende jaren prioriteit krijgen in het 
werk van parochie H. Thomas.  
 
 
I. Jeugd, jongeren en jonge gezinnen. 
 
De veranderende samenleving vraagt van de kerk om zich telkens weer aan te passen zonder 
haar waarde en kern uit het oog te raken. De cultuur is veranderd in de loop van de jaren en 
daarmee ook de jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Het is lastiger geworden om hen te binden 
aan de parochie. De samenleving is individualistischer geworden en het wij-gevoel heeft steeds 
meer plaats gemaakt voor het ik-gevoel. Bovendien lijken jongeren zich meer aangetrokken te 
voelen tot ‘events’ dan tot een verbondenheid en betrokkenheid aan een gemeenschap. 
Om vitaal te blijven moet de parochie zich ook richten op jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Dit 
is echter geen makkelijke taak, aangezien deze groepen de kerk niet meer als prioriteit zien. 
Ook zijn de jeugd en jongeren relatief onbekend met wat de kerk is en waar zij voor staat. 
Enerzijds is dit een gevolg van verminderde interesse en anderzijds doordat de generatie vóór 
hen soms ook weinig met de kerk heeft.  
Om die reden is het belangrijk om als parochie onze aandacht te vestigen op meerdere 
generaties. De parochie heeft zorg voor de levens- en geloofsontwikkelingen van jeugd, jonge- 
ren en jonge gezinnen, opdat zij, geïnspireerd door het geloof, mogen opgroeien tot geënga- 
geerde mensen, die Gods nabijheid in hun leefwereld ervaren en er ook gestalte aan kunnen 
geven. Op deze manier zal er door hen hopelijk meer betrokkenheid op elkaar, op de 
geloofsgemeenschap en op de samenleving zijn, aangezien zij de toekomst zijn. 
 
 
II.  Presentiepastoraat. 
 
Dit is niet nieuw, Jezus zelf is ons hierin voorgegaan. Hij was present bij de mensen, die aan de 
rand van de samenleving leefden, zoals melaatsen, bezetenen, tollenaars, niet-Joden. De 
volgelingen van Jezus, de eerste christengemeenten, vielen op door hun navolging hierin. In 
deze presentie zijn er door de eeuwen heen velen Jezus gevolgd en ons voorgegaan, zoals 
Sint Maarten van Tours, Sint Franciscus van Assisi, Abbé Pierre aan de zelfkant van Parijs, 
Moeder Teresa in de sloppenwijken van Calcutta om enkele diaconale navolgers te noemen. 
Maar ook mensen als bisschop Bekkers, die pastoraal met de gezinnen meedacht of pastoor 
Ariëns, die opkwam voor de arbeiders in de fabrieken, en Titus Brandsma die met zijn pen en in 
de verkondiging opkwam voor gerechtigheid. 
Naast al die voorbeelden uit een kort of lang verleden geeft juist ook paus Franciscus aan deze 
presentie in de samenleving een nieuwe impuls, door zijn oproep om barmhartig en pastoraal te 
zijn in de omgang met onze naasten. In een tijd van secularisatie, waarin de kerk steeds meer 
buiten beeld raakt, is het juist onze opdracht om missionair en diaconaal te zijn, door dicht bij de 
mensen en dicht bij de samenleving te zijn. In ons handelen kunnen wij het verschil maken in 
onze omgeving. Hierdoor worden we als christenen geloofwaardiger in de samenleving en 
tevens dragen we het “Goede Nieuws” uit naar buiten. 
 
 
III.  Van betrokkenheid naar participatie. 
 
De tijd van de volkskerk is voorbij. Mensen die in onze tijd naar de kerk gaan of aan een 
activiteit van de kerk meedoen, maken daartoe zelf een keuze. Sociale dwang of maat- 
schappelijke positie vormen niet langer, zoals vroeger, de drijfveren om tot de kerk te behoren. 
Mensen raken vanuit hun eigen hart en overtuiging verbonden met de parochie. Het initiatief ligt 
bij een ieder die de zoektocht naar een geloofsgemeenschap maakt. Men richt zich bewust tot 
de kerk. Deze betrokkenheid wordt als een groot goed ervaren. 
Toch is in onze tijd betrokkenheid alleen niet voldoende. Wil de kerk zich in de toekomst als een 
levende geloofsgemeenschap kenmerken, dan zullen parochianen in toenemende mate moeten 
deelnemen aan de verschillende taken, die de kerk ter plaatse heeft te verrichten. De kwaliteit 
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van de parochie zal zelfs voor een groot deel afhankelijk zijn van de daadwerkelijke betrok-
kenheid van de parochianen. De leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap zullen meer en 
meer uitgenodigd moeten worden om hun betrokkenheid bij de kerk om te zetten in een daad-
werkelijke participatie aan de opbouw van de parochie. Er zullen in de geloofsgemeenschap 
pastorale activiteiten ontwikkeld moeten worden om te komen van betrokkenheid naar partici- 
patie. 
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PASTORALE ACTIVITEITEN BIJ PRIORITEIT I  

JEUGD, JONGEREN EN JONGE GEZINNEN. 

 

I     1. Groeien in geloof. 

 
Ouders worden vaak door hun kinderen verrast en thuis komen met vragen over het geloof. Met 
name als hun kinderen naar een katholieke of christelijke school gaan en thuis komen met 
vragen over God en Jezus. Het is van belang dat kinderen daarin serieus genomen worden en 
ook antwoord krijgen op die vragen, voor zover dat mogelijk is. Een taak van de kerk is ouders 
te ondersteunen in de (gelovige) opvoeding van hun kinderen. Het is dan ook goed om ouders 
handreikingen te geven door middel van bijeenkomsten, die in het teken staan van de vragen 
die ouders hebben. Het is de bedoeling dat de ouders en hun kinderen hierbij betrokken 
worden. Het gaat hier om kinderen die voor het eerst naar school gaan (vier jaar), totdat zij de 
eerste communie gaan ontvangen (zeven jaar). Op deze manier groeien ouders en kinderen 
meer in het geloof.  
 
Het plan is om twee keer per jaar een geloofsverdiepende bijeenkomst te houden voor de 
ouders en de kinderen. Ouders kunnen hieraan meedoen vanaf het moment dat hun kind naar 
school gaat tot aan het jaar, waarin zij betrokken worden bij de communievoorbereiding van hun 
kind. De te bespreken onderwerpen zullen vastgesteld worden door de werkgroep. Hiervoor zal 
een zevental geloofsthema’s aangeboden worden. Eén van de avonden kan door de ouders 
zelf worden ingevuld. Deze geloofsgesprekken met jonge ouders zullen in principe voor de hele 
parochie georganiseerd worden, waarbij ouders en kinderen van alle parochiekernen welkom 
zijn. 
 
Pastor Lâm is voor het bereiken van deze pastorale activiteit het eerst aanspreekbaar; de 
overige pastores alsmede de vrijwilligers, kunnen erbij betrokken worden.  
 
Tijdpad. 
 
De eerste fase is de start van de ontwikkeling van deze pastorale activiteit. Deze zal begin 2015 
zijn. In de eerste paar maanden zal er een werkgroep gevormd worden. Er kan gebruik worden 
gemaakt van een groep van drie moeders die hieraan in een vorige poging meegewerkt 
hebben. Eventueel behoeft de groep een uitbreiding van het aantal mensen dat de werkgroep 
wil vormen.  
Het materiaal dat indertijd gebruikt is, zal kritisch bekeken en aangepast moeten worden in deze 
nieuwe opzet. 
Na de zomer van 2015 zal er al een eerste bijeenkomst gepland kunnen worden. Vervolgens 
zal er elk voor- en najaar een bijeenkomst plaats kunnen vinden.  
De tweede fase begint met de planning van een eerste evaluatie. Deze zal in het begin van het 
voorjaar van 2016 gepland kunnen worden om te bezien of het eerste concept bijgesteld moet 
worden. Daarna zullen de andere avonden ingevuld en voorbereid worden. 
In 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden over het gehele traject van de acht bijeenkomsten. 
 
 
I  2. Navormselgroepen.  
 
Jongeren die gevormd zijn, worden beschouwd als mensen die eigen keuzes kunnen maken. 
De leeftijd waarin de vormelingen zich bevinden, vraagt van hen dat ze vele keuzes moeten 
maken. Een nieuwe school, wie hun vrienden zijn, wat de wereld is en vooral vragen over hun 
eigen identiteit, zijn aspecten waar ze zich mee moeten verhouden. Het is een spannende 
leeftijd, aangezien ze volop bezig zijn met zichzelf te ontwikkelen. Als parochie is het dan ook 
goed om ook in die leeftijdsfase er te zijn en te laten zien dat de manier waarop je gelooft een 
bepalende factor kan zijn. Er zal een project moeten worden gezocht en opgezet, dat past bij 
het klimaat van de jongeren. Een project dat voldoende aantrekkelijk is om ervoor te kiezen.  
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Jongeren hebben enerzijds behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid en anderzijds ook 
regelmaat nodig. Daarom is het goed om bijvoorbeeld eens in de maand een avond voor hen te 
organiseren. De jongeren die uitgenodigd worden, zijn jongeren die het vormsel in dat jaar 
hebben ontvangen. Elk jaar zal er een aanvulling vanuit de nieuwe groep vormelingen kunnen 
komen. Het voorstel is om op twee locaties te organiseren, namelijk een avond voor de jonge- 
ren in de Alphense kernen en één voor de jongeren in de Hazerswoudse kernen. 
Op dit moment is er een pilot gestart met een groep in de Hazerswoudse kernen. Zij komen 
bijeen op de zolder van het parochiecentrum HH. Engelbewaarders. De invulling van de 
avonden bestaat grotendeels uit materiaal dat aangereikt is door Youth Café.  
 
De pilot in de Hazerswoudse kernen is na de zomer van 2014 begonnen. Er zal begin 2015 
geëvalueerd worden. Dan zal er gekeken worden naar uitbreiding in de Alphense kernen en of 
het op deze wijze wordt voortgezet met het materiaal van Youth Café. Belangrijk is dat degenen 
die deze groep(en) leiden affiniteit hebben met wat er nu onder de jongeren speelt.  
 
Pastor Lâm is voor het bereiken van deze pastorale activiteit het eerst aanspreekbaar; de 
overige pastores, alsmede vrijwilligers, kunnen er bij betrokken worden.  
 
Tijdpad. 
 
In 2014 is een pilot gestart met de vormelingen van 2013 en 2014 in de Hazerswoudse kernen. 
De start van de ontwikkeling van deze pastorale activiteit zal halverwege 2015 kunnen zijn, aan- 
gezien er al enkele malen bij elkaar is gekomen in Hazerswoude-Dorp. Deze bijeenkomsten 
vonden maandelijks plaats. Dit zal, na een evaluatie begin 2015, al dan niet voortgezet kunnen 
worden.  
Tevens zal er gekeken moeten worden of deze activiteit ook in de Alphense kernen gebruikt kan 
worden. Hier zal de activiteit kunnen plaatsvinden na het vormsel van 2015. De vormelingen 
van 2015 zullen, evenals de vormelingen van 2013 en 2014, uitgenodigd worden. De nieuwe 
vormselgroepen zullen aan de bestaande groep worden toegevoegd. Jongeren van de 
bestaande groep zullen met deze activiteit stoppen of doorgaan al naar gelang hun interesse in 
elkaar en de inhoud van de bijeenkomsten. Een eerste evaluatie in de Alphense kernen zal eind 
2015 kunnen plaatsvinden. Gekeken zal worden of dit concept bijgesteld moet worden of op 
dezelfde wijze gecontinueerd wordt.  
Vanaf januari 2015 zal uitgekeken moeten worden naar mensen die deze activiteit willen leiden. 
Zij zullen worden voorbereid en kennis moeten nemen van het materiaal, opdat zij kunnen star- 
ten vóór de zomervakantie van 2015. 
Er zullen dus vanaf de tweede helft van 2015 twee na-vormselgroepen zijn. Deze groepen 
komen maandelijks bij elkaar in de eigen kernen. De leiding van de groepen zal onderling erva- 
ringen en ideeën uitwisselen. 
 

 
I. 3. Wereldjongerendagen (2016). 
 
Om de twee jaar worden er Wereld Jongeren Dagen (WJD) georganiseerd door een bepaald 
land ergens op de wereld. Op zo’n WJD komen honderdduizenden tot miljoenen jongeren van- 
uit verschillende landen bijeen. Het bijzondere aan deze dagen is dat jongeren hier kunnen vin- 
den wat ze in de eigen parochies soms missen. Er is een vanzelfsprekendheid dat er over het 
geloof gesproken kan worden, dat geloven niet raar of vreemd is. De jongeren trekken samen 
op en ze worden enthousiast. Hun geloof lijkt een enorme opleving te krijgen. Vol vuur komen 
de jongeren terug van deze WJD, maar geleidelijk aan lijkt het vuur van de Geest te doven. 
Voor een stimulans van het geloof in de jongeren en hun impact in de parochie is het goed om 
met een groep naar de komende WJD te gaan. Deze zullen gehouden worden in Krakau, Polen 
(25 – 31 juli 2016).  
 
Pastor Lâm is voor het bereiken van deze pastorale activiteit het eerst aanspreekbaar; de 
overige pastores alsmede de vrijwilligers, kunnen er bij betrokken worden.  
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Tijdpad. 
 
De eerste fase zal gericht zijn op de promotie van de WJD en het werven van de deelnemers 
hiervoor. Deze fase zal eind januari 2015 gestart moeten worden. Het belangrijkste in dit traject 
is het bekend worden met de WJD en de groepsvorming van de jongeren die meegaan. Naast 
de publiciteit zullen er dan ook bijeenkomsten zijn. Naarmate de WJD dichterbij komen zullen 
de bijeenkomsten frequenter zijn. Ook zullen acties voor financiering gestart moeten worden. Zo 
worden ook andere parochianen bewust gemaakt wat deze groep jongeren zal gaan doen. 
Daarnaast zal de groep jongeren acties moeten bedenken om geld te werven. Pastor Lâm zal 
de groep aansturen en begeleiden. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het PR-materiaal van 
de WJD. Dit zal tevens ondersteund worden met het materiaal dat het bisdom beschikbaar stelt. 
De tweede fase van deze activiteit ligt in handen van de diocesane stuurgroep, die de reis naar 
Polen organiseert. Dit zal plaatsvinden eind juli 2016. 
Voor de derde fase is veel afhankelijk van de deelnemers aan de WJD. Zij zullen moeten 
aangeven welke vorm het traject zal krijgen nu ze teruggekeerd zijn van de WJD. Het is 
belangrijk om hen weer regelmatig te laten samenkomen. In ieder geval kan er begin 2015 
gekeken worden naar mensen die deze groep jongeren willen ondersteunen en begeleiden. 
Deze begeleiders hoeven niet per sé ook deel te nemen aan de WJD. Belangrijk is om met de 
jongeren te spreken over waar hun behoefte ligt en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. 
De invulling van het project zal van deze gesprekken afhangen.  
Afhankelijk van de eerstvolgende WJD ná 2016, zal er in 2017 een soortgelijkend traject, als 
bovenstaand omschreven, uitgezet en gepland moeten worden. Deze WJD zullen vermoede- 
lijk in 2019 plaatsvinden. 
 
 
 

PASTORALE ACTIVITEITEN BIJ PRIORITEIT II  

PRESENTIEPASTORAAT. 

 
II  1. Welkomstprocedure voor nieuwkomer.  
 
Wanneer rooms-katholiek gedoopte mensen van elders naar de gemeente Alphen aan den Rijn 
verhuizen komen hun gegevens soms wel maar soms ook niet binnen bij ons secretariaat. Dit is 
afhankelijk van het feit of er bij de bevolkingsregistratie een levensbeschouwing staat aange- 
geven.  
Wanneer deze gegevens bij het secretariaat van de parochie binnenkomen, wil de parochie een 
laagdrempelige procedure starten om deze mensen namens de parochiegemeenschap welkom 
te heten. De parochie wil dit bereiken door middel van een folder die bij de kennismaking aan- 
gereikt wordt. Daarnaast wil de parochie met dit eerste contact inzicht krijgen of de nieuw- 
komers het contact met de parochie op prijs stellen. 
Om dit presentiedoel gestalte te geven is het wenselijk dat de parochie een werkgroep vormt, 
die samen met de ledenadministratie en het centraal secretariaat een werkplan gaat maken. 
 
Pastor Greeve is voor het bereiken van deze pastorale activiteit het eerst aanspreekbaar; de 
overige pastores alsmede de vrijwilligers, kunnen er bij betrokken worden. 
 
Tijdpad. 
 
In fase één wordt dit speerpunt van het beleidsplan door de pastor begin 2015 aan de vier 
pastoraatgroepen voorgelegd. De pastor en de pastoraatgroepen stellen vóór eind juni 2015 
een werkgroep samen. 
In de tweede fase diept deze werkgroep de problematiek t.a.v. de nieuwkomers uit. Dit uitge- 
werkte plan van aanpak gaat terug naar de pastoraatgroepen en wordt eind 2015 in deze of in 
aangepaste vorm vastgesteld. 
In fase drie zal begin 2016 met de daadwerkelijke uitwerking worden gestart. In september 2016 
wordt geëvalueerd, bijgesteld, verder gegaan. 
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II 2. Participatie in de Alphense samenleving. 
 
De katholieke sociale leer van het subsidiariteitsbeginsel is steeds meer te herkennen in het 
beleid van de overheid. Zij noemen het een streven naar meer participatie in de samenleving. 
Dit moet een antwoord worden op de terugtredende overheid, met daarnaast mogelijk als posi- 
tief effect het afnemen van de individualisering en het bevorderen van onderlinge solidariteit. 
Ook vanuit de kerk wil de parochie aandacht geven aan onderwerpen als burenhulp, mantel- 
zorg, eenzaamheid en andere maatschappelijke zaken die spelen in de samenleving rondom 
hen.  
De gemeentelijke overheid van Alphen aan den Rijn kent een verdeling van haar territorium in 
wijken. Zij heeft aan iedere wijk twee ambtenaren toegewezen die de fysieke- en de sociale 
leefbaarheid van de wijk monitoren en proberen te verbeteren. Op eenzelfde manier kan de 
parochie een structuur van contactpersonen opzetten. Mensen die feeling hebben met wat er in 
de wijk leeft en daarop ook kunnen worden aangesproken. Daarnaast dienen deze parochiële 
contactpersonen ook een ingang te hebben bij deze twee wijkambtenaren om op deze manier 
ook in de wijken van Alphen aan den Rijn namens de parochie present te zijn. Dit alles begint 
met een duidelijke inventarisatie van wat er op sociaal en diaconaal gebied gebeurt in ons 
werkgebied. 
 
Pastor Greeve is voor het bereiken van deze pastorale activiteit het eerst aanspreekbaar; de 
overige pastores alsmede de vrijwilligers, kunnen er bij betrokken worden. 
 
Tijdpad. 
 
In fase één wordt de omschrijving en motivatie van dit speerpunt uit het beleidsplan van de pa- 
rochie in september 2015 aan de vier pastoraatgroepen ter discussie voorgelegd. De pastoraat- 
groepen informeren welke contacten er zijn met de overheid en andere maatschappelijke en 
kerkelijke instanties. De pastor en de pastoraatgroepen stellen begin 2016 een werkgroep 
samen. 
In de tweede fase verdiept de geformeerde werkgroep zich in de structuur van de Alphense 
samenleving en legt contacten met de overheid en de Raad van Kerken en komt tot een plan 
van aanpak. Dit plan van aanpak gaat in juni 2016 terug naar de pastoraatgroepen en wordt in 
deze of in aangepaste vorm vastgesteld. 
De derde fase begint in het najaar van 2016. In deze fase wordt het plan stap voor stap uitge- 
werkt. De wijkvertegenwoordigers worden dan geïnstalleerd. 
Eind juni 2017 wordt geëvalueerd, bijgesteld, verder gegaan. 
 
 
 

PASTORALE ACTIVITEITEN BIJ PRIORITEIT III  

VAN BETROKKENHEID NAAR PARTICIPATIE. 

 
III 1. Het stimuleren van de deelname van vrijwilligers in de parochie. 
 
Om een bloeiende geloofsgemeenschap te vormen wordt tegenwoordig van de parochie een 
krachtdadige organisatievorm gevraagd. Dit kan nooit gerealiseerd worden door de pastorale 
beroepskrachten alleen; hun primaire werkzaamheden richten zich hoofdzakelijk op pastoraal-
inhoudelijke zaken van het parochiewerk. Ook parochiebestuursleden zijn als bestuur onvol- 
doende in staat de raderen van de organisatie van de parochie effectief te laten draaien; zij 
hebben allereerst een voorwaardenscheppende taak in de parochie. En vele parochianen –
actief of niet actief in de eigen geloofsgemeenschap- hebben nauwelijks zicht op de organisatie 
die de parochie vraagt; men weet dikwijls niet goed bij wie men moet zijn als zich een kwestie 
voordoet. 
Een parochie met een krachtdadige organisatievorm is in deze tijd sterk afhankelijk van het aan- 
tal beschikbare vrijwilligers. Zij maken de parochie tot een bloeiende geloofsgemeenschap. 
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Daarom is het meedoen aan de activiteiten van de plaatselijke kerk van groot belang voor het 
gezicht van de parochie. De deelname van parochianen aan het vrijwilligerswerk in de parochie 
moet daarom gestimuleerd worden. 
 
Pastor Visser is de eerst aanspreekbare voor dit project en ook degene, die het vrijwilligers- 
beleid binnen het parochiebestuur behartigt is hierbij betrokken. 
 
Tijdpad. 
 
De eerste fase bestaat uit het in beeld brengen van de vrijwilligers, die al actief zijn in de 
parochie of in de eigen geloofsgemeenschap. Daarbij moet ook aangetekend worden welke 
activiteit(en) elke vrijwilliger verricht. Deze inventarisatie wordt gemaakt met medewerking van 
het centraal secretariaat en de lokale secretariaten. Vanuit deze gegevens kan ontleend worden 
op welke plaatsen in de organisatie van de parochie er een aanvulling van vrijwilligers dringend 
gewenst is. De verschillende (werk-)groepen in de parochie zullen daarbij betrokken worden; bij 
hen zal navraag gedaan worden, of er een aanvulling van vrijwilliger(s) nodig is. Deze fase zal 
geheel 2015 in beslag nemen. Een werkgroep die oog heeft voor de vraag naar uitbreiding en 
vorming van het vrijwillgersbestand, zal deze activiteit begeleiden. Een goede communicatie 
met de pastoraatgroepen, voor zover het vrijwilligers in een van de pastorale velden betreft, is 
eveneens noodzakelijk. 
In de tweede fase zal de werkgroep op zoek gaan naar mogelijkheden om het vrijwilligers- werk 
op allerlei niveau’s te stimuleren. Er zullen wegen gezocht moeten worden om nieuwe vrij- 
willigers te werven en aan te spreken. Uitgekeken zal worden naar vormende trajecten om 
parochianen voor te bereiden en toe te leiden tot de taak, die zij in de parochie gaan verrichten. 
Er zal naar een eventuele gerichte scholing voor groepen vrijwilligers gezocht moeten worden. 
De werkgroep zal vertrouwen bij de vrijwilligers moeten zien te verkrijgen. Zij zal ook het 
platform zijn, waar vrijwilligers met hun vragen naar toe kunnen gaan. De werkgroep zal oog 
moeten hebben voor de doorstroming van de vrijwilligers in de parochie. En zij heeft een taak bij 
de beloning/waardering van parochianen, die zich onderscheiden hebben door hun inzet voor 
de parochie. Participatie van parochianen in het takenveld van de kerk zal door de werkgroep 
voortdurend onder de aandacht gebracht moeten worden. Deze activiteiten zullen plaatsvinden 
in 2016-2017. In deze periode en ook daarna zal de inventarisatie, zoals die voor de eerste fase 
omschreven is, jaarlijks worden herhaald. 
De derde fase is die van evalueren, van consolideren en vernieuwen. Vanaf 2017 zal elk jaar 
opnieuw bekeken worden, waar er nieuwe vrijwilligers gewenst worden, hoe hun positie 
verbeterd kan worden en welke scholing zij nodig hebben. In die periode moet de werkgroep 
een vertrouwd gezicht hebben voor de vier pastoraatgroepen en voor alle vrijwilligers in de 
parochie en een vraagbaak zijn voor de wensen van vrijwilligers. Vanaf 2017 zal ook aan de 
doorstroming gewerkt gaan worden. 
 
 
III 2. Het vitaliseren van de pastoraatgroepen. 
 
Het pastoraal werk in de parochie kan in onze tijd niet zonder de inbreng van de pastoraat- 
groepen. Hoe meer de pastoraatgroepen en de individuele leden ervan actief zijn/participeren in 
het werk van de pastores, hoe krachtiger de geloofsgemeenschap zal gaan functioneren en hoe 
meer gezicht de parochie als geheel zal krijgen. Helaas is in de afgelopen jaren te constateren, 
dat de bezetting van de vier pastoraatgroepen in de parochie aan het teruglopen is. Een vitali- 
sering van elk van de vier pastoraatgroepen is daarom dringend ge- wenst. Er zal gezocht moe- 
ten worden naar het op kracht brengen van elk van de vier pastoraat-groepen. Dat betekent niet 
alleen dat elke pastoraatgroep weer een voltallige bezetting kent, maar ook dat voldoende door- 
stroming voor de toekomst gegarandeerd is. Duidelijk zal moeten zijn wat de afzonderlijke taken 
van de leden van een pastoraatgroep inhouden. 
 
Pastor Visser is voor dit project de eerst aanspreekbare, waarbij de overige twee leden van het 
pastoraal team binnen de eigen pastoraatgroep(en) evenzeer een rol zullen spelen. 
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Tijdpad. 
 
Het zoeken naar nieuwe leden van de pastoraatgroepen heeft voorrang op het werven van 
vrijwilligers voor andere taken in de parochie. Hiermee zal daarom reeds in 2015 een begin 
gemaakt worden. Dit proces van vitalisering zal gevoerd worden in nauw overleg met de huidige 
leden van elke pastoraatgroep afzonderlijk. Ook degenen die binnen het parochiebestuur de 
zorg voor het vrijwilligersbeleid en de pastoraatgroepen hebben, zullen hierbij betrokken wor- 
den. 
De wijze van het uitvoeren van deze activiteit zal successievelijk verlopen, wat betekent dat 
pastoraatgroep na pastoraatgroep tot aanvulling en vernieuwing gebracht gaat worden. Hopelijk 
zal dit proces reeds in 2015 tot een eerste resultaat leiden. Gestreefd zal worden om eind 2016 
de vier pastoraatgroepen van de parochie op volle sterkte te hebben. Begin 2017 zal er een 
evaluatie gehouden worden. In de periode die daarna volgt, zal er verder gewerkt worden aan 
de verdere scholing en integratie van de pastoraatgroepen in de parochie. 
 
 
 

 
OPMERKING OVER DE RANDVOORWAARDELIJK UITGANGSPUNTEN 

 
Natuurlijk zal dit beleidsplan pas gaan werken, als ook de overige taken in de parochie, die 
soms al jaren gebeuren, met enthousiasme en grote inzet vervuld blijven worden. Vanuit het 
verleden zal er gebouwd worden aan de toekomst; daarheen zal de aandacht zich vooreerst 
richten. 
Dit zal van alle parochianen betrokkenheid vragen: een meeleven met de opbouw van de 
nieuwe parochie. Voor veel parochianen zal het pastoraat in de nieuwe parochie, en in de 
parochiekern inspanning vragen. Want een veelheid van diensten en deskundigheden in klein 
of groot verband zijn nodig: het uitvoeren van taken en het dragen van verantwoordelijkheden 
binnen de parochiegemeenschap of in kernen daarvan. Daarbij zijn er altijd belemmerende, 
maar ook bevorderende krachten in het spel.  
Er zullen werkplannen opgesteld worden om de voorgenomen nieuwe pastorale activiteiten tot 
een goed resultaat te laten uitgroeien. Er zullen mensen gevonden moeten worden om te hel- 
pen de plannen te realiseren. En ook zullen de benodigde financiële middelen gevonden moe- 
ten worden om de nieuw te ontwikkelen pastorale activiteiten mogelijk te maken. 
De parochie H. Thomas moet een samenspel zijn van velen, die elkaar weliswaar niet allemaal 
bij name kennen, maar die allen wel erop gericht zijn om Gods Verbond met mensen, zoals 
zichtbaar geworden is in Jezus Christus, te verkondigen en uit te dragen. 
 
  

 

   
 

 
 

  
  

 

            en 

 


