
De Graankorrel. 

Verslag van de inspiratiedag op zaterdag 7 februari 

 

Tegen 12.30 uur zat de zaal vol met ruim 50 deelnemers. Dat onze parochie deel 

uitmaakt van het grotere verband Clara en Franciscus  was merkbaar in de 

organisatie van de dag. Dagvoorzitter was diaken Coen van Loon. Hij opende 

de dag en vertelde kort wat de bedoeling was. Daarna werd iedereen welkom 

geheten door de voorzitter van het locatiebestuur, Jason Watkin. Vervolgens 

gaf diaken Han Hartog een inleiding op het thema van de dag: ‘Een dag van 

gemeenschap, ontmoeting en verbondenheid’. Trefwoorden waren: Inspiratie, 

niet bang zijn om steeds opnieuw te beginnen, alle zeilen bijzetten, we volgen onze paus Franciscus, 

die spreekt over eenvoud en aandacht voor elkaar. Han merkte op dat er veel goed gaat in onze paro-

chie, dat we in een moeilijke periode zitten, maar dat er ook flexibel ingespeeld wordt op dingen die 

soms even vastlopen.  

 

In de 6 groepjes die daarna gevormd werden spitsten de gesprekken zich toe op vraag 3: “Wat is no-

dig om de parochie levend te houden?” Er kwamen ontzettend veel suggesties uit, de een wat makke-

lijker te realiseren dan de ander misschien, maar het was duidelijk dat we allemaal met deze vraag 

bezig zijn. Veel genoemd werden:  

- betrek de kinderen/jongeren bij de parochie, onderzoek wat de mogelijkheden zijn;  

- treedt als kerk meer naar buiten! Dat kan met een standje op een braderie, maar ook door het organi-

seren van een soort open dag, of een parochiedag, zoals die in het verleden wel gehouden zijn. 

- inventariseer wat er in de parochie aan talent aanwezig is, leg er  een systeem voor aan, zodat je ge-

richt een beroep kunt doen, als dat nodig is, op iemand die een specifieke vaardigheid, beroep of ken-

nis bezit; 

- ga als parochie meer op bezoek bij zieken, ouderen, maar ook bij gezonden die wel wat extra aan-

dacht kunnen gebruiken, zorg dat dit gecoördineerd wordt; 

- zet een vacaturebank op waar vraag en aanbod samenkomen, zorg voor een duidelijke taakom-

schrijving van de verschillende werkgroepen; 

- coach de vrijwilligers: vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend, je moet op iemand 

kunnen rekenen en daar ontbreekt het nog wel eens aan. 

 

Op post-its kwam te staan wat iedereen momenteel al doet, wat de verbindingen tussen de verschil-

lende activiteiten zijn, wat er goed gaat of minder goed, wat je nog meer zou kunnen doen. Hier bleek 

veel waardering voor het werk van de Beheerscommissies. Andere activiteiten zijn wat minder zicht-

baar. Er stond heel veel op de papiertjes en Han Hartog gaat ermee aan de slag. 

 

Hierna waren er 3 inleidingen over nieuwe initiatieven: 

* Jaap Ruijgers sprak over de nieuwe organisatiestructuur van de parochie. Het locatiebestuur heeft al 

jaren vacatures, en ook de parochievergadering werkt niet optimaal. Nu gaan die samengevoegd 

worden in een soort Algemeen Bestuur. Op woensdag 25 februari is daarvan de eerste vergadering, 

om 20.00 uur in DDS, iedereen is welkom. Tijdens de vergadering worden taken herverdeeld; behalve 

een voorzitter, secretaris en penningmeester moeten er meer bestuursleden komen die een eigen ver-

antwoordelijkheid hebben, zoals een bestuurslid communicatie, een bestuurslid diaconie, een be-

stuurslid liturgie. (Santa Jaddoe merkt op dat de deelnemers aan de vergadering om 19.15 uur mooi 

even kunnen aanschuiven bij de Vastenvespers). 

* Han Hartog vertelt dat er weer een pastoraatsgroep opgestart is, die positie kiest ergens tussen het 

bestuur en de werkgroepen in. De pastoraatsgroep zal overdag bij elkaar komen en bestaat vooralsnog 

uit Han Hartog, Santa Jaddoe, Sylvia van Rijn, Hans van der List en pater Marianus. Werkgroepen 

kunnen zich melden om aan te schuiven, het eerste kwartier, halfuur van het overleg wordt dan aan 

de onderwerpen besteed waarmee de werkgroep bezig is. Het is niet vrijblijvend, werkgroepen wor-

den echt van tijd tot tijd verwacht. Verder begint Han met een wekelijks spreekuur op woensdag in 

DNS en vrijdag in DDS, steeds van 10.00 tot 11.00 uur. 



* Jason Watkin laat een demo zien van de parochiewebsite. Er is van verschillende werkgroepen nog 

geen info binnen. Hij moet deze informatie wel voor 21 februari hebben, dan kan hij het nog verwer-

ken. Wie andere suggesties heeft over wat er op  de website moet kan dat ook graag op korte termijn 

aan hem doorgeven via mailadres:  jasonjwatkin@gmail.com. 

 

Hierna werd het overleg afgesloten en ging iedereen naar de kerkzaal voor een korte viering, waarna 

er nog iets te eten was en er werd nog lang en druk nagepraat. Het was een geslaagde dag, met heel 

veel betrokkenheid, die veel inspiratie opgeleverd heeft. 

 

8 februari 2015 

Ria Kooistra 


