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Inleiding
Het pastoraal team heeft een pastorale visie geschreven. De gedachte hierbij was en is
dat de visie zich als groeimodel verder zal en moet ontwikkelen. Het kerkelijk leven laat
zich momenteel niet in een plan gieten met een looptijd van een paar jaar. Belangrijker
is dat voor de lange termijn piketpalen worden geslagen en dat deze door team en
gemeenschappen concrete vertaling vinden in jaarlijkse werkplannen. Zo kunnen
pastoraal team, bestuur en geloofsgemeenschappen flexibel inzoomen op de noden van
kerk, stad en wereld. Belangrijk uitgangspunt voor de toekomst van katholiek Utrecht is
dat in de harten van de gelovigen een omslag op gang wordt gebracht: het vergroten van
het besef dat wij gemeenschap zijn in Jezus Christus en dat wij leven in Zijn kracht, de
Heilige Geest op wie wij mogen vertrouwen en tot wie wij mogen bidden ’Blijf bij ons’.
Het gaat erom Christus spreken en handelen ons meer eigen maken in ons spreken en
handelen, in de keuzes die we (moeten) maken. Als stip op de horizon plaatsen het jaar
2025. Dat mag het jaar worden waarin we ernaar gegroeid en ontwikkeld zijn dat de
geloofsgemeenschappen zich met vreugde weten te verzamelen in het eucharistisch
centrum voor de viering van de heilige Eucharistie en de sacramenten. En ook het jaar
dat we als Katholiek Utrecht de transitie hebben gemaakt naar een netwerk van
gelovigen en gemeenschappen die roeping en talenten in daden en activiteiten van
geloof gestalte geven. Dat zal zijn in projecten met een stadsbrede of een wijk- of
buurthorizon. ‘Pastorale steunpunten’ en huiskringen zullen plaatsen zijn waar men in
tijdelijke en duurzame, grotere en kleine groepen bij elkaar komt voor het
geloofsgesprek, geloofsverdieping en gezamenlijk gebed. We nemen hiervoor de tijd
door met elkaar het de uitdaging aan te gaan op weg te gaan. Het pastoraal team wil
hierin de lokale gemeenschappen voorgaan door bij de presentatie van de pastorale
visie ook zijn werkplan 2018/2019 voor te leggen in de pastorale werkconferentie 14
maart 2018.
Het pastorale team neemt zich voor zelf de voortgang van de werkplannen en de
verdieping van de visie kritisch te volgen. Daartoe zal het team tweemaal (in voor- en in
het najaar) twee dagen reserveren om daar systematisch aan te werken.
1. Jezus Christus kennen en verkondigen
De Stadsynode030 heeft het pastoraal team aangereikt om als principe te hanteren ons
meer te richten op de wereld waarin wij leven en haar te begrijpen in het licht van
Christus. Dat vraagt van ons een bereidheid om een lerende houding aan te nemen naar
kerk en wereld. Het programma heeft aandacht voor het ontwikkelen van geloofskennis
en geloofsoverdracht in verbinding met aanboren en verdiepen van de geloofsbeleving.
Geloofsoverdracht, verdieping en sacramentencatechese
Concreet:
1. Inventariseren compleet aanbod catechese- en verdiepings prgramma’s (voorjaar
18)
2. Werkconferentie organiseren met sleutelfiguren van bestaande programma’s
(najaar 18) met als doel: samenwerking/samenvoeging/coördinatie aanbod en
opstarten van Projectgroep (Leren en leven). Aparte aandacht verdient de
continuïteit en kwaliteit van de sacramentencatechese.

3. Met Projectgroep een overzichtelijk en hanteerbaar catechese en verdiepings
aanbod samenstellen (en organiseren/begeleiden) en dit middels een
brochure/flyers/website voor korte termijn publiceren (voorjaar 19)
4. Met projectgroep ‘onderzoek’ opstarten en ontwikkelen die leiden tot duurzame
vormen (vanaf voorjaar 19).
5. Aanvang programma aanbod (aug/sept 19)
2. Jezus Christus liefhebben
In de liturgie komt Gods volk bijeen om Hem eer en lof te brengen en verbondenheid
met God en elkaar te vernieuwen. De traditie van de kerk is rijk en verscheiden. Deze
traditie wordt door ons gekoesterd als een waardevol houvast in het leven van de
geloofsgemeenschap.
Concreet:
1. Inventariseren van vrijwilligers/werkgoepen die actief zijn op het terrein van de
liturgie (voorjaar 18)
2. Werkconferentie organiseren met sleutelfiguren om te komen tot
gedachtenontwikkeling van groei naar twee centrale kerken en welke initiatieven
kunnen worden ondernomen. Hiertoe opstarten van een Projectgroep (Vieren en
heiligen). (najaar 18)
3. Jezus Christus dienen in de ander
In diaconale en menslievende activiteiten willen gelovigen, geloofsgemeenschappen en
Christus dienen in de arme en noodlijdende medemens, zowel binnen als buiten de kerk,
op het persoonlijke als ook op het maatschappelijke vlak.
Concreet:
1. Inventariseren van vrijwilligers/werkgoepen die actief zijn op het terrein van de
diaconie en alle velden van kerk en samenleving (voorjaar 18)
2. Werkconferentie organiseren met sleutelfiguren om te komen tot een nieuwe
opzet en samenhang van diaconale activiteiten. Opstarten van een Projectgroep
(Dienen en trouw zijn) (najaar 18)
4. Vanuit de eigen ‘dienstbaarheid’ onderzoek naar soortgelijke organisaties en
activiteiten bij andere kerken, en zo mogelijk bij stedelijke groepen en
programma’s en ontwikkelen van samenwerking en bondgenootschap.
5. Projectgroep behartigt en ontwikkelt contact met PCI, initieert nieuwe en
coördineert bestaande activiteiten en projecten op de terreinen van gastvrijheid,
solidariteit en vrede:
- project Vastenactie met bisschop Mirkis in Kirkuk,Irak)
4. Aan de vrede van Jezus Christus bouwen: huiskring
Leven in navolging van Christus heeft in de RK kerk vorm en inhoud gekregen binnen
de grenzen van een parochie. Met de sterke teruggang op allerlei terreinen van het
traditionele parochieleven is de noodzaak om Christus na te volgen niet gewijzigd. Wat
wij wel constateren is dat de wijze waarop dit in de toekomst gestalte zal krijgen niet
meer kan volgens alleen die traditionele weg. We willen onderzoeken of wij kunnen
starten met hwt opbouwen van huiskringen. Zo’n kring is een groep waar je bij hoort en

waar de mogelijkheid wordt geboden tot geestelijk te groeien. Een groep van broeders
en zusters die regelmatig bij elkaar komt en met wie je het geloof kunnen delen en
verdiepen in relatie tot het leven van alle dag. Een huiskring is divers. De ene kring legt
zich bijvoorbeeld vooral toe op lezen de H. Schrift en geloofsgesprek, terwijl een andere
kring zich veel meer richt op de Christelijke verantwoordelijkheid in de samenleving.
Kortom de kringen kunnen zelfstandig groeien in identiteit. Rode draad is: de navolging
van Christus.
Concreet:
1. Nadere bestudering van het principe van huiskringen (Literatuur, bezoeken van
en spreken met bestaande huiskringen. (voorjaar 2018)
2. Formuleren van een stappenplan om te komen tot een of meerdere huiskring(en)
voor RK Utrecht. Benaderen van mogelijk geinteresseerden (zomer/najaar 2018)
3. Start 1e huiskring (in het werkseizoen 2018-2019)
5. Voor verbinding (verbondenheid) in Jezus Christus zorgen
De bestuurlijke herschikking in de samenwerkende parochies en de daarbij horende
geloofsgemeenschappen brengt drie ‘culturen’ bij elkaar en geeft onduidelijkheid en
verwarring. Communicatielijnen lopen anders, procedures zijn niet meer helemaal zoals
men nèt gewend was en men moet zich verstaan met onbekende gezichten.
Het pastoraal team en het bestuur in personele unie wordt door de gemeenschappen
niet zomaar gekend en vertrouwd. Er is op allerlei wijze behoefte aan voortgaande
ontmoeting en bekend raken met elkaars geschiedenis, gewoontes en inspiratie om met
en aan elkaar wat te hebben. En ook het vertrouwd raken met de pastorale visie en de
uitwerking daarvan voor de eigen plaats en gemeenschap vraagt om aandacht.
Concreet:
1. Het pastoraal team biedt (in samenwerking met Parochiebestuur) een
ontmoetingsbezoek aan de geloofsgemeenschappen aan waarin de pastorale
visie in het gesprek centraal staat (vanaf voorjaar 2018)
2. Bestuur en team organiseren tweemaal per jaar een werkconferentie voor de
leden van de gemeenschapsberaden waarin de ontwikkelingen worden
doorgenomen en de stand van de werkplannen worden uitgewisseld (vanaf
najaar 2018)
3. Organiseren van Ontmoetings-en inspiratiebijeenkomsten gericht op (groepen)
vrijwilligers. Inhoudelijke versterking en inspiratie (Blijf bij ons Heer) gaan hand
in hand met ontmoeting van ‘collega’s’ en zoeken naar nieuwe en realiseerbare
vormgeving van wat wij belangrijk vinden in de geloofgemeenschap/parochie
(vanaf voorjaar 18)
+ al voorzien is een bijeenkomst voor senioren/ziekenbezoekers en
communie thuisbrengers.
+ Verder kan gedacht worden aan koren en cantores, lectoren,
uitvaartbegeleiding, gastvrouwen en heren/secretariaat in de
geloofsgemeenschap
4. Uitbouw van Tussentijds Magazine als communicatiemedium binnen de
parochies en tussen de geloofsgemeenschappen en presentatie van katholiek
Utrecht in en voor de stad. Zorg voor distributie (vanaf voorjaar 18).
5. Op en uitbouw van een publieksvriendelijke website (vanaf voorjaar 18).
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