BELEIDSPLAN 2012-2017 in VOORBEREIDING
Een beleidsplan helpt ons vooruit te kijken en rekening te houden met de omgeving
waarbinnen wij onze pastorale werking uitbouwen; Een beleidsplan helpt ons ook
rekening te houden met onze sterktes en zwaktes, met de kansen die zich aandienen,
met de bedreigingen en moeilijke realiteiten. Een beleidsplan leert ons kiezen voor wat
waardevol is en achterwege te laten wat niet echt meer hoeft.
We kunnen het werkjaar 2010-2011 gebruiken om dat beleidsplan te maken. We zitten in
een scharnierjaar waar veel duidelijk is geworden en bevinden ons als plaatselijke kerk in
een bijzondere tijd. Een tussentijd. Een crisistijd ook…
Daarom deze aanpak van onze stappen om tot een beleidsplan te komen. Een plan
waarin we onze mogelijkheden zo goed mogelijk inzetten om wat we samen willen
bereiken, en dat ook echt willen realiseren, in navolging van Jezus, onderweg, midden de
realiteit van samenleving en kerk, van de wereld zoals hij nu is.
Eerste stap : Op verkenning gaan.
We zoeken een 40-tal goede artikels bijeen over veelzijdige actuele onderwerpen. Dat
kan gaan over geloven, vieren, de "toestand van de wereld", dat kan gaan over de
wijken waarin we werken en leven, over visie op de kerk van de toekomst, over kunst en
cultuur, over de angsten en depressies van mensen, over hun sociale noden, over de
problemen en vraagstukken waar mensen mee rondlopen.
Deze artikels worden samengebracht door zuster Martha Goolaerts. In te sturen op
zr.marthagoolaerts@gmail.com. of brievenbus Bacchuslaan,20, 2140 Borgerhout
We gaan ook op zoek naar een 80-tal personen van allerlei leeftijden, gelovigen maar
ook randkerkelijken, om twee aan twee één artikel te lezen.
Praktisch : als actieve kerkganger of vrijwilliger, zo'n 40-tal, nemen we één artikel ter
hand en zoeken in onze omgeving een ander persoon die misschien minder betrokken is
maar wel geïnteresseerd,om samen dit artikel te lezen , erover uit te wisselen en
antwoord te geven op deze 3 vragen :
1. Welk inzicht of welke informatie moeten we uit dit artikel zeker onthouden?
2. Wat leert dit artikel ons om hier onze plaatselijke parochie uit te bouwen?
3. Is er een concreet nieuw initiatief te nemen of is er een bestaande werking in
onze parochie te activeren die iets kan doen rond wat in dit artikel wordt
behandeld?
De lijst van deze 40 artikels en een korte beschrijving ervan zullen verschijnen op de
website van onze parochies. Op dit moment hebben we al zo'n 42 artikels mogen
ontvangen. Er komen er nog steeds bij!! Om van een succes te spreken!
Startsein:
Tijdens de gezamenlijke startviering van 11 september, start nieuw werkjaar,
worden deze teksten in de kerk van Xaverius waar deze gezamenlijke viering
doorgaat,deze teksten overhandigd aan vitale en geïnteresseerde gelovigen van beide
parochies. Je wordt dus uitgenodigd voor die viering van 11 september en je kan
dan 1 tekst kiezen, een ander persoon zoeken met wie ge over die tekst wil
nadenken en uitwisselen. De bovenvermelde vragen kunnen u hierbij helpen.
We wensen u alvast een geanimeerde zoektocht naar mogelijke verrijkende teksten. Je
kan ze steeds binnenbrengen op het secretariaat van de parochie, of bij één van de leden
van het parochieteam.
Dit voorstel werd aangenomen door het gezamenlijk PT van EXTRA-MUROS op dinsdag
14 juni 2011.
We wensen aan allen een succesvolle eerste stap: een vruchtbare zoektocht naar
interessante artikels, een vruchtbare lezing ervan en een verrijkende uitwisseling!

