BELEIDSPLAN PAROCHIE Culemborg 2021-2024

VIEREN
Zondagse viering

Oecumenisch
vieren

Stand van zaken
2021

Acties 2021

Acties 2022

Acties 2023

Gewenste stand
van zaken in 2024
(bij volgend
werkbezoek)

DSG en Eucharistie
blijven ankerpunt
en centrum van
het parochiële
leven. Religieus en
sociaal van belang
daarom wordt er
veel zorg besteed
aan de vieringen.

Indien corona het
toelaat ook weer
vieringen met HBMK,
GKU en
Vrouwenschola
Utrecht.

Doorstart
Evensong ?

Continueren

Gemiddeld
kerkbezoek op de
zondag nu rond 20
mensen. Proberen
dit te handhaven
en/of uit te
breiden.

Dienst van de
Eenheid (jan.) en

Culemborgs
Koorgebed ?

Continuïteit
Oprichting/versterking bewaken m.b.t.
Cantoresgroepje.
het samenstellen
van de
liturgieboekjes
voor de viering.
De vrijwilligster
die dit verzorgt is
op leeftijd en
kan dit fysiek
ternauwernood
nog opbrengen.
Misschien
introductie van
een landelijk
format?
Continuïteit
organist voor de
viering
Continueren
Continueren
Continueren

Continueren zoals
in 2021

Dienst van de
Vrede (sept.)RvK
Kleine oecumene:
Soms viering ELGOKK

LEREN
Volwassenen

Collegereeks OudKatholicisme
(onderbroken door
corona)
Toerustingsaanbod
i.s.m. Raad van
Kerken.

Kinderen en
jongeren

Kennismakingscursus
Christelijk geloof
vanaf oktober adhv
Boek ‘Kijk op Geloof’
van ds. Henri Veldhuis

Continueren

Continueren

Gespreksgroep over
Ouder worden adhv
boekje ‘Opmaat tot
eeuwigheid’ van
bisschop Tiny
Muskens

Aandacht blijven
houden voor
thema’s die
ouderen raken.

Idem

Vragen hebben
we wel.
Antwoorden
niet.

Vragen hebben
we wel.
Antwoorden
niet.

Zijn niet aanwezig
in parochie en dus
geen aanbod.

Meester Eckhart als
thema bij groep over
meditatie en mystiek
Zou een gericht
aanbod de komst van
jongeren genereren ?

Jongeren melden
zich nauwelijks –

Welke aanbod moet je
dan doen ?

Klantgericht
werken: waar
hebben mensen in
onze tijd behoefte
aan en hoe kunnen
we als kleine kerk
daarop inspelen ?
Meer uitwisseling
gewenst tussen de
parochies op het
terrein van de
kerkopbouwactiviteiten om van
elkaar te leren.
Gewoon onszelf
blijven en geduldig
blijven hardlopen.
Jongeren die zich
aangetrokken tot
ons voelen melden

incidenteel en die
zijn dan meestal
zoekende.

Wat kan de
jongerenpastor
betekenen ?

Verleden :
Aanwezige
jongeren worden
weggezogen door
de Gertrudis.

VERBINDEN
Onderlinge
verbondenheid

2021
Digitaal
koffiedrinken in
Coronatijd.

Band met school
krijgen ( RK/
Vrije School)
lukte niet.
Actie 2021
Moeten wij een
parochieappgroep
opstarten zoals in
Hilversum ?

Huisbezoek
‘Breek de Week’Uitjes (1 x per
maand wandelen
of fietsen)
Koffiedrinken na
de kerkdienst
Parochiebarbecue/
Pinksterbrunch
Ontmoeting tijdens
Open Kerkdagen
Zieken- en
ouderenbezoek
door Werkgroep
Zieken & Ouderen.

Hoe kun je kerk
en liturgie
aantrekkelijk
maken voor
jongeren ?

Lukt het om een
belangstellenden
groep te vormen ?

Actie 2022
Groot
Huisbezoek ism
de werkgroep
Zieken en
Ouderen.

Jongerenstadsklooster
Beginnen ?
Kijken of het lukt
aanwezige
jongeren in een
(gespreks)groep
Voor leeftijdgenoten te
bundelen.

zich wel. Evt. kijken
of we niet wat
meer moeten met
Instagram of
Twitter, sociale
media die veel
door jongeren
worden gebruikt.

Actie 2023
Genoemde
activiteiten
continueren.

Wenselijk in 2024
Verbondenheid
zoals in 2021.
Parochie blijft
uitnodigend en
gastvrij zoals ze nu
is. Ze probeert die
verbondenheid te
versterken en te
verdiepen door
geloofsinhoudelijke
activiteiten.

Groeien

Er komen geregeld
mensen die nieuw
zijn. Ze worden
uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek
met de pastoor en
gekoppeld aan een
gastvrouw.

Analyse van onze
doelgroep : Ietsisten
van boven de 50 jr.
Proberen met een
aantrekkelijk aanbod
In contact te komen
met mensen die zich
thuis zouden kunnen
voelen in onze kerk.

Blijvend
aandachtspunt :
Hoe krijg je
belangstellenden
en/of gastleden
zover dat ze tot
de OKK willen
toetreden ?

Kerkopbouw
vinden we zeer
belangrijk.
Parochie is hierin
zeer actief en
blijft van alles
uitproberen. We
willen ook leren
van andere
parochies.

Een parochie met
voldoende vitale
vrijwilligers om de
kerk draaiende te
houden.

Continueren

Continueren

Continueren

Indien mogelijk
een diaconale
werkgroep met
diaconale taken
uitgevoerd door
verschillende
parochianen. Deze
werkgroep kan nog
meer dan nu al
gebeurt het belang
van dit takenveld
van de kerk onder
de aandacht

Stadsklooster
‘Stille Tijd’ en
Lunchpauzemeditaties

StadskloosteractiviTeiten b.v. cursus
‘De Stadsmonnik’

DELEN
missie en diaconaat

Steun voor acties
Vanuit de
landelijke kerk.
Ophalen voor
Voedselgroep
Schrijven voor
Amnesty
International.
Diaconie en caritas
voor mensen die

individueel hulp
nodig hebben.
BEHEREN
kerkgebouw en
pastorie

Gebouwen in
goede staat door
dit jaar voltrokken
vijfjaarlijkse
onderhoudsbeurt.

brengen binnen en
buiten de kerk.

Onderhoud
uitgevoerd conform
wensen CFM met
advies deskundigen
(o.a. Buro Lakerveld)

Continueren

Continueren

Liefst een groene
kerk (die draait op
zonne-energie) en
met aangepaste
sanitaire
voorzieningen ook
voor minder valide
mensen.

Alles goed
gerepareerd en in
de verf gezet.

KB overweegt
opdracht geven tot
jaarlijkse onderhoudscontrole om kosten 5Vochtproblemen
jaarlijks onderhoud te
opgelost in de gang drukken. Zo kan
van de pastorie.
eerder ingegrepen
worden indien nodig.
Orgel in restauratie
volgens BrimIn gesprek met CFM
regeling.
over zonnepanelen en
aanpassing sanitaire
14-daagse
voorzieningen
schoonmaakbeurt

Kunst en
kostbaarheden in
kerkgebouw

Financiën

1 x pj grote
poetsbeurt.
Aanwezige
kostbaarheden en
kunst worden goed
beheerd en
tentoongesteld op
monumentendag.
Op orde dankzij
uitstekende
penningmeester.

Goed onderhouden
en energiezuinige
gebouwen.

Huidige inzet
continueren.

Huidige inzet
continueren

Huidige inzet
continueren

Als in 2021

Minder inkomsten
door corona
compenseren.

Huidige inzet
continueren

Huidige inzet
continueren

Als in 2021

Proberen niet
meer uitgaven te
hebben dan
inkomsten.
Dankzij, verhuur
boekenverkoop en
terrasverkoop lukt
dit stukken beter
als voorheen.
Buffer aanwezig.
Publiciteit / PR

Open Kerk di/za
Parochieblad ‘In de
Nieuwstad’
Websites en FB
pagina’s OKK
bijhouden

Kerkbalans actief
onder de aandacht
brengen.
Verhuur van kerk en
zaaltje continueren.
Boekenverkoop
voortzetten, Idem
terrasverkoop.
Proberen door
vergroening
energiekosten te
drukken.
Websites vernieuw-en
en actualiseren.

Huidige inzet
continueren.

Huidige inzet
continueren.

Creëren van een
digitale achterban van
potentieel
geinteresseerden

Uitbreiding
emailadressenbestand voor
nieuwsbrief

Idem

Website op orde
Redactie Parochieblad handhaven
en/of vernieuwen.
FB pagina’s handhaven ; beheer
digitale achterban

