Parochies Heilige Drievuldigheid en Franciscus Xaverius
BELEIDSPLAN 20122017

EEN WOORDJE UITLEG BIJ DE EERSTE STAP

Beste,

Onze beide parochiegemeenschappen beginnen vanaf 11 september 2011 met de
samenstelling van een plan voor de periode van 2012 tot 2017. Wij willen u met deze brief
informeren over de manier waarop we dat willen aanpakken. Zo’n plan maken is immers niet
alleen nodig, het is ook een proces dat een tijdje duurt. We hebben er de medewerking en
inspraak van zoveel mogelijk mensen bij nodig.
We zouden kunnen beslist hebben dat onze beide parochieteams elk hun dromen op papier
zetten over hoe we een gelovige gemeenschap kunnen zijn in onze tijd. We zouden dat dan
kunnen samenvatten in één tekst en ter bespreking voorleggen. Maar dat doen we niet. We
willen de eerste stappen niet overslaan. We willen samen met u kijken hoe onze buurt, onze
stap, onze omgeving, de wereld en de kerk er vandaag uitzien. Wat andere mensen daarover
te zeggen en te schrijven hebben. We willen onze geest laten wakker maken. We willen onze
creativiteit laten stimuleren. Want er is veel nodig, veel goede Geest en creativiteit om de
komende vijf jaar een kerkgemeenschap te zijn die verder werkt aan het Rijk Gods, aan meer
vrede en rechtvaardigheid, meer liefde en barmhartigheid.
Daarom bezorgen we jullie met deze brief een lijst met meer dan 40 titels van artikels en
teksten. We hebben al die teksten in voorraad. Het is de bedoeling dat u in de komende weken
een keuze maakt om minstens één van de teksten aan te vragen. U kan die aanvraag doen
door ons de strook hieronder te bezorgen of uw aanvraag door te mailen naar
info@drievuldigheid.be
Als u die keuze gemaakt hebt dan bezorgen wij u die tekst ten laatste op zondag 11
september. Die dag is er om 11.15u een startviering van het werkjaar van onze parochies in de
Xaveriuskerk. U kan de tekst daar ophalen of wij bezorgen hem zoals u dat wil (per post of als
email).
Maar daarmee is niet alles gezegd.
Wij stellen voor dat u die tekst niet alleen leest. Kies iemand uit uw omgeving die u ook
deze tekst wil bezorgen. Als u beiden de tekst gelezen hebt dan vragen wij u om samen te
komen met uw duo om een gesprek te voeren over wat u gelezen hebt. Door het maken van een
kort verslag over dat gesprek en jullie indrukken bij de tekst kunnen we ook vernemen wat er
vooral is bijgebleven. Vooral gedachten of ideeën die we niet mogen vergeten als we verder gaan
plannen, interesseren ons. Alle verslagen worden verwacht tegen 15 oktober 2011.

Om het wat eenvoudiger te maken om zo’n verslag te maken, geven we hier drie vragen mee:
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?
Wie kan deelnemen aan deze eerste stap?
Er zijn geen grenzen of afgebakende groepen die we willen bereiken met deze beleidsplanning.
Het zou goed zijn als ook mensen die niet tot de dagelijkse kern van onze gemeenschappen
behoren meelezen en mee in gesprek gaan. Misschien moet de eerste kring mensen die we
met deze brief bereiken, een bijzondere inspanning doen om ook wat anderen te
bereiken. Laten we het dus niet teveel zoeken in de gekende eigen kring.
En wat daarna?
Na 15 oktober brengen we alle ideeën en verslagen samen in een verslagbundel. We gaan daarna
over naar de tweede stap. We komen daar later op terug. We gaan immers in de tweede stap de
sterktes, de zwaktes, de kansen en bedreigingen ter sprake brengen van onze huidige manier
van kerkgemeenschap zijn.
Beste geïnteresseerden, we wensen jullie een goede en moedige keuze van één of meerdere
teksten. Laat van u horen en we bezorgen u de door u geselecteerde aanvraag.
Van harte gegroet,
De Parochieteams van Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid
AANVRAAG TEKSTEN BELEIDSPLAN 2012‐2017 – EERSTE FASE
Naam:

Adres:

Telefoon:

email:

Ik had graag volgende tekst(en) ontvangen:
1

:

(2)

:

U mag de tekst(en):
O klaarleggen t.g.v. van de startviering van 11 september om 11.15u waar ik aanwezig zal zijn
O opsturen naar mijn email adres
O bezorgen langs de gewone post

Bedankt voor uw medewerking!

