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Jaarverslag 2021 
 
In dit jaarverslag over 2021 beschrijven wij de vele facetten van onze geloofsgemeenschap en de 

meest in het oog springende gebeurtenissen en ontwikkelingen. 

1. Algemene gegevens 
 

Naam: Parochie Heilige 

Augustinus 

 Website: www.parochieheiligeaugustinus.nl 

RSIN/Fiscaal 

nummer: 
825486610  Email 

algemeen:  
info@parochieheiligeaugustinus.nl  

Bezoekadres: Kerkwijk 44  Email Bestuur: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl  
Postcode: 5258KC  Telefoonnr.: 073-5031215     
Plaats: Berlicum    

 

De Parochie Heilige Augustinus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk 

in Nederland. De parochie is een onderdeel van het bisdom 's-Hertogenbosch.  

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat 

wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk 

behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Parochie Heilige Augustinus.  

 

ANBI-status Parochie  
 

De Parochie Heilige Augustinus is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder 

andere dat uw donaties en/of bijdrage vallen onder giften aan goede doelen. Giften zijn in de 

inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI-instelling. 

 

Kerken 
 

De parochie Heilige Augustinus bestaat sinds 1 april 2017. Zij is ontstaan uit een fusie van de parochies 

Sint-Norbertus (Berlicum-Middelrode), Willibrordus (Heeswijk), Sint Servatius (Dinther) en Sint 

Servatius (Loosbroek). De kerken zijn gevestigd op de volgende locaties: 

 

Actief in gebruik 

Geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode  Driezeeg 38   5258 LE Middelrode 

Geloofsgemeenschap Heeswijk- Dinther St. Servatiusstraat 1 5473 GA Heeswijk-Dinther 

Geloofsgemeenschap Loosbroek  Dorpsstraat 49  5472 PJ  Loosbroek 

 
  

about:blank
about:blank
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Doelstelling/ Visie  
De Blijde Boodschap als basis van ons handelen 
 

In onze parochie laten we ons inspireren door de Blijde Boodschap van Jezus Christus, wat de basis 

vormt van ons handelen. Onze parochie voelt zich verbonden met de Abdij van Berne en staat in de 

Norbertijnse traditie. Deze gemeenschap van Norbertijnen volgt de Regel van Augustinus die in de 

vijfde eeuw de nadruk heeft gelegd op een samenleven naar het beeld van de jonge kerk, zoals 

verwoord in de Handelingen van de apostelen 2 en 4. Dit beeld van de eerste christengemeenschap 

van Jeruzalem blijft ook vandaag nog onze parochie inspireren. Het vertrekpunt daarbij zijn de mensen 

in onze gemeenschap: elkaar vinden, betrekken en verbinden; ieders kwaliteit en bijdrage waarderen. 

Het samen doen, professionele krachten en vrijwilligers en zo werken aan een levende parochie voor 

alle mensen van alle leeftijden en proberen samen kerk te zijn in deze tijd. 

 
Beleidsplan 
Het beleidsplan van Bisdom Den Bosch is te vinden op de website van het Bisdom. 

https://www.bisdomdenbosch.nl/bisdom/beleidsplan/

 
Beloningsbeleid 
De leden van het parochiebestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel 

hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De 

beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de 

diocesane regelingen (https://anbi.rkcn.nl/paginas/Diocesane-regelingen.aspx). 

 
Samenstelling Parochiebestuur    
Het Bestuur van Parochie Heilige Augustinus bestaat uit:  

Pastoor Joost Jansen o. praem  Administrator  

Mevrouw Karin van der Heijden-Poort Vicevoorzitter  

Mevrouw Lisette Baltussen  Secretaris 

De heer Sebastiaan Franssen  Penningmeester 

Astrid van der Geld   Bestuurslid Communicatie - in December afscheid genomen 

Vacature     Bestuurslid Gebouwen 

Vacature    Bestuurslid Fondsenwerving 

 

Het parochiebestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaresse (0,4 fte).  

De pastoraatsgroep wordt ondersteund door de Coördinator vrijwilligers (0,6 fte). 

 

Het Bestuur heeft in 2021 Astrid van der Geld mogen verwelkomen en zij heeft de taak communicatie 

op zich genomen. Helaas heeft ze vanwege drukke werkzaamheden deze taak in december weer 

moeten neerleggen. Gebouwen wordt tijdelijk beheerd door Lisette Baltussen, totdat een vervanger 

gevonden is. 

Het parochiebestuur heeft op gepaste wijze afscheid genomen van Jo van Hemmen als 

Penningmeester van het Bestuur. Jo is jarenlang Penningmeester geweest van het parochiebestuur in 

Dinther en na de fusie in 2017 van het parochiebestuur van de Augustinus Parochie; we zijn Jo zeer 

erkentelijk voor alle werk dat hij heeft verricht, zijn kennis en onuitputtelijke inzet voor de parochie. 

 

about:blank
about:blank
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In 2021 is het parochiebestuur op ieder eerste maandag van de maand bijeengeweest. Iedere 

parochiaan kan vergaderpunten aanleveren voor een Bestuursvergadering. Acties en besluiten zijn 

vastgelegd in notulen en actie- en besluitenlijst. De besluiten en belangrijkste punten vanuit de 

Bestuursvergaderingen worden gedeeld met de locatieraden en de Pastoraatsgroep.  

 

Tweemaal per jaar organiseert het parochiebestuur een bijeenkomst met alle locatieraden en de 

Pastoraatsgroep gezamenlijk. In 2021 is de bijeenkomst in juni geannuleerd in verband met de 

coronamaatregelingen en hebben we op woensdag 20 oktober eindelijk weer eens een face to face 

meeting gehad in CC Servaes in Dinther. Deze bijeenkomst stond in het teken van het nieuwe 

beleidsplan: Spoorboekje 2022-2024 dat uitgebreid werd besproken.  

 

Parochiecentrum 

Het parochiecentrum voor de parochie H. Augustinus is gevestigd in Berlicum. Het gebouw wordt 

gebruikt voor ontmoeting, vergaderingen en als administratiekantoor. De coördinator 

parochiecentrum heeft daar haar werkplek en ziet erop toe dat het huis in goede staat is en dat de 

activiteiten gestroomlijnd worden. Het centrale secretariaat is gevestigd in Berlicum.  De Rots dient, 

als kantoorruimte, aan energielabel C te voldoen in 2023. De eerste stappen voor een isolatieplan zijn 

in 2021 gezet. 

 
Pastoresteam en Pastoraatsgroep  
Het Pastoresteam 2021 kent vier pastores t.w. Pastoor Joost Jansen 0.praem (16 uur per week) met 

als taakveld Parochieopbouw en Catechese, pastor Isabel van Baal (36 uur per week) met als 

taakvelden Diaconie en Catechese. Vanwege ziekte heeft Isabel zich voornamelijk gericht op 

Catechese. Pastor Frank van Roermund o. praem is 16 uur per week werkzaam binnen onze parochie 

met als taakveld Liturgie. Pastor René Janssen versterkt het team voor een aantal dagen per maand 

en heeft het taakveld Diaconie onder zijn hoede. Tijdens de parochiedag van de parochie Heilige 

Augustinus op 5 september in Middelrode heeft de presentatie van Guido Dieteren als pastoraal 

werker plaatsgevonden. Hij zal de uitvoerende en coördinerende taken van Pastoor Joost 

overnemen, die in augustus met emeritaat is gegaan.  

De viering van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Joost Jansen en zijn terugtreden als pastoor 

op 21 november 2021 is vanwege corona helaas niet doorgegaan. 

Joost is als administrator aangesteld en zodanig verbonden aan het Parochiebestuur. 

De Pastoraatsgroep bestaat naast het Pastoresteam uit drie leden uit de parochie. De drie leden zijn 

actief binnen de taakvelden Liturgie, Diaconie en Communicatie.  

De Pastoraatsgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de gehele pastorale zorg, met daarbij extra 

aandacht voor haar speerpunten: jongeren, een pastoraat van presentie en de missionaire opdracht. 

De Pastoraatsgroep wordt vanuit taakvelden ondersteund door werkgroepen met vrijwilligers uit de 

diverse locaties. De pastorale werkgroepen komen parochiebreed samen voor afstemming van beleid 

en activiteiten met de Pastoraatsgroep. Helaas heeft dit ook dit jaar nauwelijks plaats kunnen vinden 

door Corona. 

 
Locatieraden 
De parochie werd in het jaar 2021 ondersteund door vier locatieraden t.w. locatieraad 

Berlicum/Middelrode, locatieraad Dinther, locatieraad Heeswijk en locatieraad Loosbroek. Iedere 

locatieraad bestaat uit een Coördinator, Penningmeester, Secretaris en leden. In 2021 hebben de 

locatieraden Heeswijk en Dinther concreet samengewerkt aan het vormen van 1 nieuwe locatieraad 

Heeswijk-Dinther, die op 1 januari 2022 van start is gegaan.  
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De locatieraad organiseert binnen het kader van het huishoudelijk reglement 2018, onder 

verantwoordelijkheid van het parochiebestuur, alle praktische zaken van de locatie, te weten: de 

dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw, lokale administratie en vrijwilligerswerk. De locatieraad 

informeert het Bestuur tijdig bij bijzonderheden en stelt haar notulen en actielijsten ter beschikking 

aan het parochiebestuur en het parochiesecretariaat. 

Naast de uitvoering van praktische zaken wordt de locatieraad via het Bestuur en de Pastoraatsgroep 

ook op de hoogte gehouden van de besluiten en voortgang aldaar. Gevraagd en ongevraagd brengen 

zij hun advies uit over het te voeren beleid en de uitvoering daarvan. Wanneer zij het zinnig achten 

sluiten, op uitnodiging, één of meer leden van het Bestuur zich aan bij een locatieraadvergadering.  

De locatieraden zijn ook in 2021 beperkt bij elkaar geweest en meestal online. 

 

Vrijwilligers 
De parochie kan rekenen op een groot aantal vrijwilligers die zich inzetten in één of meerdere 

werkgroepen. De gehele parochie telde eind 2021 in totaal 560 actieve vrijwilligers. Door deze groep 

worden er 942 functies uitgevoerd in de gehele parochie H. Augustinus. 

In totaal zijn 5 van onze vrijwilligers in 2021 overleden en zijn er 24 koorleden gestopt.  

Er staan nog verschillende vacatures open waar vrijwilligers voor gezocht worden, wat steeds 

moeilijker wordt. Vooral de open posities op bestuurlijk niveau zijn moeilijk in te vullen. Er zijn 

standaardprofielen opgesteld voor vrijwilligersvacatures waarin ook de werkzaamheden en 

tijdsinvestering zijn opgenomen. Werven van vrijwilligers verloopt via-via of door publicatie op diverse 

communicatiekanalen.  

 

De coördinator vrijwilligers heeft een 

meerjarenplan gemaakt om het 

vrijwilligerswerk goed neer te zetten. 

Geplande bijeenkomsten voor de 

coördinatoren van de werkgroepen zijn 

2 keer gepland geweest, maar door de 

coronamaatregelen hebben deze niet 

plaats kunnen vinden. Hier zou het 

vrijwilligersbeleid aan de orde komen 

en dat is nu niet gebeurd. In 2022 gaan 

we de draad weer oppakken. Een 

vrijwilligershandboek is in de maak.  

 

We zijn dit jaar aan de slag gegaan met het gebruik van SharePoint. De automatiseringsman heeft 

licenties geregeld voor de parochie (non-profitorganisatie). Er is een mappenstructuur samengesteld 

en aan het eind van 2021 hebben de eerste (online) trainingen plaatsgevonden voor de vrijwilligers. 
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2. Verslag van onze activiteiten 

 

Vanwege de voortdurende coronacrisis is het in alle geloofsgemeenschappen wederom een rustig jaar 

geweest. De meeste activiteiten hebben niet plaats kunnen vinden, of zeer beperkt onder strenge 

regels.  

Door het goed functioneren van het gsm-team waren we als parochie, ondanks alle beperkte 

maatregelen, alle dagen van de week 24- uur bereikbaar.  

 

Berlicum-Middelrode 

In 2021 zijn de 32 appartementen achter de Rots gerealiseerd. Op 9 november 2021 hebben de 

bewoners de sleutel van hun appartement ontvangen. Ook is er een begin gemaakt met het 

aanleggen van het Petrushofje. 

In 2021 is het parochiecentrum wederom voor een langere periode gesloten geweest vanwege 

corona. Het RIVM protocol is weer gevolgd om veilig gebruik te kunnen maken van het 

parochiecentrum. De nodige schoonmaak- en desinfecterende middelen waren aanwezig. Het 

protocol is steeds aangepast voor de dan geldende maatregelen. De grote zaal was zodanig ingericht 

dat wanneer er werkgroepen vergaderen de 1,5 meter gewaarborgd werd. 

De Koren hebben vrijwel niet kunnen repeteren dit jaar. Wel is er tijdens vieringen met 4 koorleden 

per keer voorgezongen in de periode dat dit toegestaan was. 

De Locatieraad is dit jaar beperkt bij elkaar geweest: in juli, augustus, oktober en november. 

Op 2 november in Middelrode en 7 november in Berlicum heeft de lichtjesavond in 2021 wel plaats 

kunnen vinden.  

Het parochiecentrum heeft dit jaar wederom meegedaan met de kerststalroute die in Berlicum 

georganiseerd werd. 

Op 5 september is er een succesvolle Parochiedag gehouden in de kerk van Middelrode. 

Van 4 t/m 9 september werd er in den Durpsherd een tentoonstelling georganiseerd over de historie 

van de geamoveerde Petrus kerk in Berlicum. 

In 2021 is er succesvol meegedaan met het project Kerkbalans. 

Het aantal leden van de secretariaat werkgroep neemt verontrustend af. De coördinator vrijwilligers 

en de locatieraad zullen zich hier de komende tijd mee bezig moeten houden en een toekomst 

bestendig plan maken. 

In de tweede helft van 2021 konden de parochieactiviteiten beetje bij beetje weer opgepakt worden. 

Toch hadden de beperkte activiteiten nog last van de RIVM maatregelen. De levensmiddelen actie op 

het Mercuriusplein kon gelukkig wel plaatsvinden en was zeer succesvol dit jaar. 

Er zijn in dit jaar 21 mensen overleden uit onze geloofsgemeenschap.  
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Loosbroek  

Vanwege de coronapandemie gingen ook in Loosbroek veel activiteiten niet door. 

De koren mochten niet zingen, enkel een drietal cantors luisterden de zondagse viering op. 

Kerst-Inn, Passieconcert op Goede Vrijdag en de Spiritualiteitsavond in oktober konden allemaal helaas 

niet doorgaan. 

In de 40-dagentijd werd gewerkt met het Hongerdoek ‘Bijbelse vrouwen’ uit India. 

Het bezoekwerk aan zieken en ouderen door de Ziekenbezoekgroep kon gelukkig doorgang vinden. 

Ook Lichtpunt zette zich materieel en financieel in voor de minstbedeelden. 

In 2021 zijn er zes medeparochianen overleden. Er was 1 dopeling en de communicanten hadden op 4 

juli een eigen viering in onze geloofsgemeenschap over twee coronajaren: 2019-2020 en 2020-2021. 

De vormselviering was een parochie-brede viering. 

Wat betreft beheer zijn alle activiteiten tot het broodnodige beperkt gebleven.  

Onderhoud/kleine aanpassingen aan tuin en kerk zijn resp. m.b.v. vooral vrijwilligers en het 

bouwbureau van het Bisdom snel en effectief uitgevoerd. 

De rommelmarkt kon niet doorgaan i.v.m. corona.  

De kledingacties staan helaas sterk onder druk. De opbrengst is nu ruim de helft van eerder. 

De fietsenactie ging gelukkig wel door; de opbrengst was beduidend minder door corona. 

De Actie Kerkbalans kon wederom door corona niet huis-aan-huis worden opgehaald. 

 

Heeswijk 

De inventarisatie van de kerk is afgerond. Alles staat beschreven en met foto in enkele grote mappen 

gedaan en een schema gemaakt op volgorde van belangrijkheid: 

*code rood heeft te maken met de geschiedenis van de kerken die in Heeswijk hebben gestaan. 

*Code geel zou eventueel als bruidsschat naar de Dintherse kerk kunnen. 

Zodra bekend is wat er met de kerk gaat gebeuren kan dit verder uitgewerkt worden. 

Als teken van samengaan met Dinther per 1-1-2022 is het kleed met de H. Willibrordus in Dinther in 

de kerk opgehangen. 

Het parochiebureau is deels ontmanteld. Alle documenten die bewaard moeten blijven zijn naar de 

Rots gebracht om te laten digitaliseren. Bruikbare  spullen zijn naar het parochiebureau in Dinther 

gegaan. Met toestemming van Joost Jansen heeft het gilde reeds de rode loper en de stoelen van het 

kerkkoor gekregen voor hun nieuwe accommodatie. Locatie Loosbroek heeft enkele kerkgewaden en 

andere kleden opgehaald. Locaties Berlicum/Middelrode, Dinther en Loosbroek hebben de 

kunstbloemen verdeeld die niet meer gebruikt worden in onze Mariakapel. 

Een aantal belangrijke geschiedkundige documenten moeten nog naar het BHIC gebracht worden 

voor verwerking en digitalisering. 

De bloemsiergroep blijft de Mariakapel verzorgen. 

Het kerkgebouw is in 2021 nog enkele keren verhuurd geweest voor alternatieve doelen. 

Tijdens corona hebben ook Heeswijkse gastvrouwen zich ingezet bij de zondagsvieringen in Dinther. 

Hulpdienst Lichtpunt HDL heeft dankzij de gulle gaven van veel inwoners van HDL kunnen zorgen 

voor Paaspakketten en Kerstpakketten voor de mensen die moeten leven van een uitkering. Via 

Lichtcirkel hebben we ook hulp kunnen bieden bij materiele vragen. Met medewerking van de 

Gemeente hebben we de mensen van Lichtpunt een verzorgingstasje (zeep, douchegel, tandpasta en 

borstel e.d.) kunnen geven. 

Per 31-12-2021 zijn alle leden van de locatieraad Heeswijk gestopt met hun werkzaamheden als 

vrijwilliger. Dit zijn: Cor Verberk, Els van Sleuwen, Maria van Schijndel, Tilly van Lankveld en Mia van 

Doorn. 
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Dinther 

De locatieraad heeft samen met Heeswijk toegewerkt naar een nieuwe locatieraad Heeswijk-Dinther. 

We zijn erg blij dat er nieuwe, jonge mensen tot de locatieraad zijn toegetreden.  

De jaarlijkse parochiële openluchtviering voor Hemelvaart was in Dinther op 13 mei in de 

Ontmoetingstuin nabij het knekelhuisje.  

Het parochiebrede reglement begraafplaatsen is in 2021 door het Bisdom goedgekeurd. 

De gebruiksregels begraafplaatsen zijn voor ons kerkhof aangepast en gecompleteerd. 

In een aparte parochiebrede werkgroep wordt gesproken over de toekomst van de begraafplaatsen. 

Dinther heeft voor het beleidsplan 2022-2024 van de parochie een uitgebreide bijdrage v.w.b. 

bouwzaken en vastgoed aangeleverd. 

Het parochiebestuur heeft een nieuw afvalcontract afgesloten met Renewi. Dinther heeft per  

1-1-2022 een container van 660 liter voor het restafval. 

Er zijn ideeën in ontwikkeling voor de mogelijkheid tot livestreaming in de parochiekerken. 

 
Gerealiseerde ambities  

Vanuit taakveld Liturgie  

Het liturgisch rooster parochie heilige Augustinus vormt de basis voor alle vieringen. De lokale 

roosters en het rooster in het parochieblad worden daarop afgestemd. 

Hiervoor komen de leden van het taakveld liturgie maandelijks bij elkaar om het kloppend te maken 

of vragen uit te zetten naar de voorgangers of naar de drie geloofsgemeenschappen.  

In Berlerode konden helaas geen vieringen plaatsvinden vanwege de coronapandemie  

Cantors in coronajaar 

In het coronajaar 2021 konden we nog niet voluit vieren, zeker wat betreft de koren. In iedere kerk 

zongen op zondag cantors. Dit waren enkele leden van bestaande koren. 

Nieuwe pastoraal werker en voorganger 

Per september is Guido Dieteren benoemd als pastoraal werker en in die hoedanigheid gaat hij ook 

voor in niet-eucharistische vieringen. Zo hebben we nu twee priesters, Frank en René en twee 

pastoraal werkers, Isabel en Guido. Joost blijft op afroep beschikbaar. 

Guido werd voorgesteld tijdens de viering op de parochiedag in Middelrode op 5 september. 

Speciale liturgische vieringen 

In 2021 schonken we in vieringen speciaal aandacht aan: 

 - Week van Gebed voor Eenheid in januari met het thema: ‘Blijf in mijn liefde’ 

 - het Hongerdoek ‘Bijbelse vrouwen’ uit India in de 40-dagentijd 

 - ‘Laudato Si’ op de 7e zondag van Pasen, 16 mei 

 - de Vredesweek in september 

www.vierpasen.nl 

Voor veel parochianen was er door corona geen plaats in de kerk. Om de Goede Week en Pasen thuis 

optimaal te beleven, kon men de site www.vierpasen.nl  bezoeken en doorklikken naar filmpjes.  

Doe mee, Vier Pasen! was een initiatief van de bisschoppen. 

Eén Paaswake 

Voor de tweede maal hadden we in de Augustinusparochie één Paaswake. De allereerste keer (2020) 

kwam deze vanuit de Abdij (vanwege corona). In 2021 vanuit Heeswijk-Dinther. Door bij de zending de 

Paaskaarsen van Middelrode en Loosbroek te ontsteken aan de Paaskaars van Heeswijk-Dinther, 

verspreidde het licht zich ook naar deze geloofsgemeenschappen en kon Pasen overal in volle glorie 

worden gevierd. 

 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
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Communie en Vormsel 

In 2021 had elke geloofsgemeenschap een communieviering en één gezamenlijke vormselviering. 

 

Vanuit taakveld Diaconie  

In het Beleidsplan Diaconie 2019-2024 is de essentie van diaconie geformuleerd als: het Goede doen 

naar het voorbeeld van Jezus. Hoe? Door: 

1) ons in te leven/ de ander proberen te begrijpen,  

2) behulpzaam te zijn,  

3) voorbeeld zijn, zien en worden en  

4) door ontmoetingen.  

Net als in het kalenderjaar 2020 is de implementatie hiervan in 2021 bemoeilijkt door de gevolgen 

van de corona-uitbraak, waarbij het zicht op de diaconale activiteiten die wel doorgang konden 

vinden gefragmenteerd is. Enkele diaconale activiteiten zijn: 

1) de Kerstpakketten-actie met Vincentius in Berlicum-Middelrode (inzameling van levensmiddelen 

op Mercuriusplein),  

2) de vele diaconale activiteiten van Lichtpunt in Heeswijk-Dinther en Loosbroek,  

3) de avondwakes in zoverre die doorgang konden vinden met de bijbehorende vervolgacties,  

4) contacten met zieke parochianen telefonisch of - als dat kon - fysiek   

5) in samenwerking met de bezoekgroep van de Zonnebloem enkele keren een attentie geven aan de 

gasten (met Pasen, in de zomer, met Kerst, carnaval).  

In de veertigdagentijd en de adventsperiode werd speciale aandacht gegeven aan diaconale 

activiteiten. Zo gebruikten in de vastentijd alle locaties eenzelfde hongerdoek en de overwegingen in 

de diensten verwezen daar ook naar. In Loosbroek kregen de schoolkinderen een vastendoosje om 

zelf te sparen. Deze werden daarna weer opgehaald op school en het geld is gedoneerd aan de 

Vastenactie. Op de scholen in Heeswijk-Dinther worden door de kinderen ook ieder jaar (buiten de 

kerk) acties gehouden voor derde wereldlanden of landen in nood. In Berlicum/Middelrode werd In 

december een levensmiddelenactie bij de plaatselijke supermarkt gehouden om kerstpakketten te 

kunnen maken voor de minderbedeelde gezinnen in hun locatie. Deze actie is altijd in samenwerking 

met de Vincentiusvereniging van de gemeente St. Michielsgestel. 

 

Vanuit taakveld Catechese  

Het jaar 2021 was een jaar waarin we extra creatief mochten zijn door de coronapandemie. De 

gezamenlijke doopvoorbereiding werd vanaf april overgenomen door Joost i.v.m. ziekte Isabel. 

Al snel gaat de gezamenlijke voorbereiding niet door vanwege corona. Doopouders kregen thuis een 

gesprek met de dooppastor om de doop voor te bereiden. 

Rondom de eerste communie hebben we ons traject aangepast naar online activiteiten en een buiten 
activiteit. Een deel van de communicanten hebben besloten om de voorbereiding te stoppen en in 
september 2021 weer opnieuw aan te sluiten. Om zo hopelijk wel een geheel fysiek traject te 
doorlopen. Voor de kinderen die doorgingen was er een communieviering in kleine groepjes met 
weinig mensen in de kerk. Wel lukte het ons om een livestream te verzorgen voor de vieringen. In 
2021 vroeg Loosbroek om een extra communieviering in 2022. 

Ook het vormsel werd in april 2021 overgenomen door Joost i.v.m. ziekte Isabel. Door de 
coronapandemie worden sommige bijeenkomsten aangepast. In mei 2021 ontvingen de vormelingen 
het vormsel. 
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De gezinsvieringen werden online vieringen, vanwege corona. Het blijkt dat dit goed aansluit bij de 
gezinnen. Sommige gezinnen geven aan dat een online viering praktischer is met kleine kinderen. 
Ook zien we bij de online presentatieviering van de communicanten dat er meer familieleden en 
opa’s en oma’s die verder weg wonen (Groningen, Friesland maar ook Polen) aansluiten. Een 
voordeel van online vieren. 
In november konden we weer starten met gezinsvieringen in de kerk en we zijn toen begonnen met 
een nieuw koor; het ‘familiekoor’. Iedereen, jong en oud, is welkom om mee te zingen in het koor. 
Eenmalig of elke viering. We repeteren een uur voor de viering en daarna zingt het koor in de viering. 
Gemiddeld zingen er telkens tien mensen in het koor. Er wordt enthousiast op gereageerd. 

Vanuit taakveld Parochieopbouw  

Het jaar 2021 wordt gekenmerkt door personele veranderingen in het Pastoresteam. In het najaar 

van 2021 treedt Joost Jansen terug als pastoor. Daarom werd er gezocht naar een ‘pastoraal werker 

gemeenschapsopbouw met leidinggevende capaciteiten’. Deze werd gevonden in Guido Dieteren die 

per 1 september 2021 werd aangesteld als fulltime pastor voor de parochie en als teamleider. Door 

de onverwachte ziekte van Guido half oktober verliep de start anders dan gepland. 

Met de komst van Guido werd ingezet op een heldere communicatie en organisatie in de parochie. 
Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn, pastores en vrijwilligers willen we in hun kracht zetten 
en het belang van een open communicatie wordt onderstreept. 

Het pastoresteam gaat zich nadrukkelijk inzetten om daadwerkelijk te komen tot één 
Augustinusparochie. Parochianen worden uitgenodigd om zich te verbinden. Niet alleen met de 
eigen geloofsgemeenschap, maar met de gehele parochie. Wij samen zijn de Augustinusparochie! Op 
de parochiedag van 5 september hebben we hiermee een begin gemaakt. 

Hoewel op bestuurlijk niveau blijft gelden dat zoveel mogelijk lokaal gedaan dient te worden, wordt 
het pastorale uitgangspunt dat we pastoraal gezien zoveel mogelijk streven naar inzet en werkwijze 
op bovenlokaal (parochieel) niveau, tenzij dit op lokaal niveau wenselijker is. Door de 
coronapandemie heeft de gemeenschapsopbouw het de afgelopen twee jaar moeilijk gehad. We 
bekijken hoe we in de komende periode hieraan opnieuw kunnen werken. Daartoe willen we (extra) 
aandacht geven aan het koffiedrinken na de vieringen, gezamenlijke sacramenten-voorbereiding en -
uitvoering, Augustinuszondagen op de 5e zondag van de maand, het parochieblad als verbindend 
orgaan, aansprekende activiteiten voor de gehele parochie, etc. 

Secretariaat  

In februari 2021 zijn de vier administraties van de verschillende geloofsgemeenschappen 

geconverteerd naar 1 administratie. De ledenadministratie en alle vrijwilligers staan nu in DocBase, 

het nieuwe administratieve platform. De ledenadministratie wordt nu centraal parochiebreed 

gevoerd.  

De begraafplaatsadministratie is volledig gesynchroniseerd en alle locaties werken op eenzelfde 

manier.  

In de eerste maanden van het jaar hebben we nog gewerkt met het reserveringssysteem Eventix. De 

kerkgangers konden zich in dit systeem vooraf aanmelden voor de vieringen.  

 

In september hebben we helaas afscheid genomen van Ingrid Gielens, onze ambtelijk secretaresse van 

de Parochie. In oktober hadden we een nieuwe secretaresse gevonden, Anita, maar zij kreeg in 

november, in haar eigen parochie, een baan aangeboden. We zijn toen opnieuw een zoektocht gestart.  
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In november is een start gemaakt met de eerste trainingen voor het gebruik van SharePoint door het 

Bestuur, het pastoresteam en de Pastoraatsgroep. SharePoint geeft de mogelijkheid om documenten, 

afbeeldingen centraal in de Cloud op te slaan en hierin samen te werken. In 2022 worden alle 

werkgroepen en de locatieraden getraind.   

 

Ondanks corona, waardoor fysieke meetings vaak onmogelijk waren, is er toch veel gerealiseerd op 

secretarieel niveau. Via MS Teams is er veel contact onderling geweest, wat een mooi resultaat heeft 

opgeleverd. 

 

3. Communicatie   

 

Corona heeft ons uitgedaagd om naar nieuwe communicatiekanalen te zoeken nu fysieke 

bijeenkomsten en kerkbezoek zeer beperkt mogelijk is geweest, ook in het jaar 2021. 

Digitale nieuwsbrieven, digitale peuter- en gezinsvieringen, een Facebook-pagina en een MijnRKK-

App zijn weer veelvuldig ingezet, naast het Parochieblad dat 4x per jaar is verschenen, om zoveel 

mogelijk parochianen te blijven informeren en inspireren. Deze initiatieven worden steeds weer als 

zeer positief ervaren.  

 

De communicatiewerkgroep heeft als doel een goed beeld te krijgen van de huidige 

communicatiekanalen die gebruikt worden; evenals hoe, wanneer en voor welke doelgroepen deze in 

te zetten. De uitkomst hiervan zal in het beleidsplan voor de komende jaren worden opgenomen en 

samen met de werkgroepen van ieder communicatiekanaal zal er een plan van aanpak gemaakt 

worden. Ook is helder geworden dat er behoefte is aan een Bestuurslid communicatie die hierin een 

coördinerende rol gaat spelen. De vacature hiervoor is uitgezet. 

 

4. Financiën 
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Het boekjaar van onze parochie loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor het opstellen van 

de jaarrekening houden wij ons aan de richtlijnen ten aanzien van financiële verslaglegging voor 

parochies, die vanuit het economaat van het bisdom ’s-Hertogenbosch worden opgesteld en 

gecommuniceerd. Onze jaarrekening wordt ieder jaar na bespreking en goedkeuring door het 

parochiebestuur opgeleverd aan het bisdom en wordt na controle goedgekeurd. Onderstaand treft u 

een overzicht van de baten en lasten van onze parochie over 2021, alsmede het financieel resultaat. 

 

 
 

Ook 2021 was financieel een zwaar jaar voor onze parochie, al was het verlies van ruim 14.000 EUR, 

waarmee we het jaar hebben afgesloten, een stuk kleiner dan het verlies van 2020.  

Enige verklarende gegevens bij de cijfers zijn als volgt: 

 “Bijdragen parochianen” betreft goeddeels de ontvangen kerkbijdrage en collectegelden. Deze 

staan al een aantal jaren onder druk. Kerkbezoek loopt terug en steeds minder mensen wensen bij 

te dragen aan het parochiewerk door kerkbijdrage te doneren. De tijdelijke sluitingen tijdens 

Corona zetten in de afgelopen 2 jaar een extra domper op deze inkomsten.  

 “Baten van andere organisaties” betreft met name de verhuur van antenne-inrichtingen op de 

kerkgebouwen. De “netto reguliere baten uit bezittingen en beleggingen” bevat de huuropbrengst 

uit verhuurde gebouwen en verkregen dividend uit de beleggingen die de parochie heeft bij de 

beleggingsfondsen van Bisdom ’s-Hertogenbosch. 

 Met betrekking tot de reguliere lasten valt met name op dat de kosten van personeel fors lager 

zijn dan in vorige jaren. Dit werd veroorzaakt door ziekengelduitkeringen uit verzekeringen als 

gevolg van langdurige ziekte van enige betaalde beroepskrachten. Daarnaast gold dat de uitgaven 
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aan dirigenten en organisten, die doorgaans freelance worden betaald per prestatie, ook in 2021 

grofweg de helft bedroegen van 2019, het laatste “normale” jaar voor Corona. 

 De kosten van kerkelijke gebouwen worden volgens nieuwe bisdomsrichtlijn gesplitst in de direct 

gemaakte kosten aan onderhoud van de kerken enerzijds en verplichte toevoeging aan de reserves 

voor groot onderhoud anderzijds, die te vinden is onder de “niet-reguliere baten en lasten”. 

 De “verplichte en vrijwillige bijdragen” bestaan volledig uit de verplichte afdracht van een 

percentage van de parochie-inkomsten aan het bisdom, ter financiering van centrale functies en 

projecten, waaronder de “Paas-challenge”, waaraan ook vanuit onze parochie werd deelgenomen.   

 “Herwaardering van beleggingsvastgoed” bestaat uit de gestegen WOZ-waardes van als woonhuis 

verhuurde voormalige pastorieën, die sinds jaarrekening 2021 apart moet worden verantwoord in 

de “niet-reguliere baten en lasten”.  

 

 Conclusie uit dit alles is, helaas, dat slechts zo’n 30% van de inkomsten die we verkrijgen om het 

parochiewerk te kunnen bekostigen afkomstig is van de parochianen zelf. Het vermogen dat we 

hebben uit het verleden en het geld dat we verdienen met het aanwenden van dit vermogen, is op 

zich toereikend genoeg om nog lang ons werk te kunnen blijven doen. Voor de lange termijn hopen wij 

echter met name de dalende lijn van de “bijdragen door parochianen” te kunnen ombuigen in een 

stijgende om het parochiewerk de komende tientallen jaren te kunnen blijven bekostigen. Wij hopen 

dit enerzijds te bereiken door actiever fondsen te werven. Daarnaast is echter onze sterkste hoop dat 

meer, met name jongere, parochianen en gezinnen zich weer aangetrokken gaan voelen tot onze 

parochie, de eredienst, de sacramenten en alle mooie en ook vaak gezellige activiteiten, zoals 

beschreven in een voorgaand hoofdstuk van dit jaarverslag. Als onze parochianen zich thuis voelen in 

de parochie, dan willen ze hopelijk ook een kleine bijdrage leveren aan het werk van de parochie. 

 

5. Gebouwen      

 

Alle kerken in de Parochie zijn voor het houden van de diensten aangepast aan de corona-

voorschriften, middels afsluiting van banken, tafels met schoonmaakmiddelen, gescheiden in- en 

uitgangen met looprichting-aanduiding, communie met (bamboe)schaaltjes. De kerken zijn voldoende 

groot om een behoorlijk aantal mensen (een 100-tal) te kunnen ontvangen. 

 

Ontwikkelingen 

De ontwikkelingen rondom de kerk van Heeswijk, de pastorie en het Willibrordcentrum hebben in 

2021 nog geen verduidelijking opgeleverd.  De Gemeentelijke molen werkt traag. Het Bestuur en 

Groupcare hebben regelmatig gesprekken met de Gemeente Bernheze en het Bisdom 
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 ’s-Hertogenbosch over de voortgang van het herinrichtingsproject. Zodra er een concreet plan 

gepresenteerd kan worden zal er met de Parochianen - met name van de locatie Heeswijk - en het 

Bestuur van het Willibrordcentrum, een bijeenkomst gepland worden om dit plan te delen. 

 

Vanuit de beheerders van de begraafplaatsen en de locaties samen met het Bestuur, heeft zich in 2020 

een werkgroep gevormd die zich wil buigen over de toekomst van de begraafplaatsen. Het aantal 

begravingen neemt af, wat doen we met de leeggevallen plekken op de begraafplaatsen en hoe richten 

we deze toekomstbestendig in. Eveneens wordt nagedacht hoe we de kerkgebouwen beter kunnen 

inzetten bij afscheidsdiensten. Door de pandemie heeft deze werkgroep in 2021 geen bijeenkomsten 

kunnen plannen. 

 

Locatie Dinther 

St. Servatiuskerk (Rijksmonument) 

Het groot onderhoud is geregeld d.m.v. een SIM subsidie voor de periode 2019-2024.  

Het klein onderhoud gebeurt door de werkgroep GOK. 

Brandveiligheidscontrole vanuit de gemeente heeft plaatsgevonden en goedbevonden. 

Aangevraagde investeringen voor 2022: (goedkeuring nodig van parochiebestuur en Bisdom): 

(invaliden)toilet in portaal onder toren, eenvoudige alarminstallatie in Mariakapel/Antoniuskapel, 

vernieuwing luidsprekers, wifi voor streaming kerkdiensten, overplaatsen inventaris vanuit Heeswijk, 

kosten voor aanpassingen na vijfjaarlijkse keuring elektra-installatie en bestrating kerkplein.  

Joost Jansen publiceert het boekje ‘Om te volgen : een kruisweg’. Een inspiratievol boekje met foto’s 

van de kruisweg in de Sint Servatiuskerk van Dinther. 

Kerkhof, groen en grachten 

De vrijwilligers van de kerkhofploeg (schoffelploeg) verzorgen het onderhoud.  

Het opruimen en afvoeren van vervallen graven gebeurt vooralsnog door vrijwilligers.  

Streven is te komen tot een onderhoudsvriendelijk kerkhof.  

De kerkhofcommissie zorgt specifiek voor aanwijzing van graven en (verlenging) grafrechten. 

Een korte versie gebruiksregels begraafplaatsen is opgehangen in het kastje op het kerkhof. Gegevens 

staan natuurlijk ook op de website.  

Stichting Behoud Kerkgebouw St Servatius 

Vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap zamelden een deel van het jaar kleding in voor de 

Stichting Behoud Dintherse kerk. Dat is per 1 oktober gestopt.             

Toelichting hierop:  

Vanaf 1975 wordt voor de instandhouding van het kerkgebouw kleding opgehaald. 

Na bemoeienissen door de gemeente kwam per 2015 de verplichte levering aan de Kringloop. 

Nu is ons en de andere kledingophalers in Bernheze verplicht de kleding per 1 oktober 2021 op te 

laten halen door de Kringloop. De Kringloop betaalt 20 ct /kg aan de Stichting. 

Onbekend is wat er per 1 januari 2023 gebeurt. De Stichting blijft in de toekomst wel partij. 

De vrijwilligers zijn nu niet in touw, maar blijven beschikbaar. 

Voor de containers en de aanhanger is een andere tijdelijke opslagplaats gevonden bij de familie 

Verkuijlen. 

Pastorie (gemeentelijk monument) 

De Monumentenwacht heeft het gebouw geïnspecteerd. Er zijn geen op korte termijn aan te pakken 

zaken. 

Cultureel centrum Servaes 

Corona heeft wederom een grote impact gehad op de openstelling van cc Servaes. 
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Overleg locatieraad met cc Servaes heeft plaatsgevonden op 10 juni. Een aantal praktische zaken en 

de ontwikkelingen rond de geplande herinrichting binnen zijn besproken. 

In het gebruikersoverleg op 28 september heeft het Bestuur van de stichting haar plannen m.n. voor 

de herinrichting gepresenteerd. 

Gronden 2021 

Het project natuurcompensatie N279 is uitgevoerd door Langenhuizen, die tevens het  

onderhoud in de komende drie jaar verzorgt. Aanvraag voor de financiële afronding van de 

subsidie is ingediend bij Brabants Landschap. 

De Servaespad is na akkoord door het parochiebestuur opgenomen in het wandelroutenetwerk;  

het  maaien van de slootkanten gebeurt door de gemeente.  

Wat betreft de gronden natuurontwikkeling gaat de parochie gelijk op met de gemeente;  

Mari van Zutphen heeft met Jo van Hemmen en Jan van den Broek een totaal groenplan rond kerk, 

Ontmoetingstuin tot aan Droevendaal uitgewerkt in een overzicht dat jaarlijks geactualiseerd  

wordt.  

 

Locatie Loosbroek 

kerk en pastorie  

Het buitenschilderwerk van zowel kerk als pastorie zal voor 2024 moeten worden uitgevoerd 

uitgaande van onze expert Robert Segers. In 2017 hebben deze gebouwen hun laatste schilderbeurt 

gehad en het advies was toen om de zes zeven jaar te herhalen. De kosten hiervoor waren in 2017 

rond de zestienduizend euro.  

Zoals bekend is de Mark luchtverwarmingsketel al 30 jaar oud maar op dit moment niet te voorzien 

wanneer deze er mee ophoudt. Ook is niet bekend wat voor systeem er hierna moet komen in verband 

met eventuele herbestemming van het gebouw.  

De leien op de sacristie en bij de sacristie zullen binnen nu en drie-vier jaar vervangen moeten worden. 

Hier is nog geen prijsopgave voor gedaan.  

Eind mei komt de monumentenwacht weer de tweejaarlijkse inspectie doen maar verwacht hier 

verder geen grote verassingen in.  

Locatie Berlicum/Middelrode 

Buiten het jaarlijkse onderhoud aan kerk, pastorie en begraafplaats, zoals CV, Brandveiligheid, 
behoefden er geen verdere onderhoudsactiviteiten te worden ondernomen. 
Dank gaat uit naar de vrijwilligers, die allerlei werkzaamheden uitvoerden ter ondersteuning van de 
(onderhouds-)staat van de gebouwen en vastgoed (onderhouds- en snoeiploeg begraafplaats, 
schoonmaaksters kerk, onderhoud (zilver)inventaris kerk, herstel kleine gebreken, enz.) 
 

Parochiecentrum De Rots 

In 2021 zijn de 32 appartementen achter de Rots gerealiseerd. Op 9 november 2021 hebben de 

bewoners de sleutel van hun appartement ontvangen. Ook is er een begin gemaakt met het aanleggen 

van het Petrushofje. 

In 2021 is het parochiecentrum wederom voor een langere periode gesloten geweest vanwege corona. 

Het RIVM protocol is weer gevolgd om veilig gebruik te kunnen maken van het parochiecentrum. De 

nodige schoonmaak- en desinfecterende middelen waren aanwezig. Het protocol is steeds aangepast 

voor de dan geldende maatregelen. De grote zaal is zodanig ingericht dat wanneer er werkgroepen 

vergaderen de 1,5 meter gewaarborgd is. 
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6. Toekomstvisie     

 

In het jaar 2021 werkten wij verder aan een aantal al lopende zaken maar realiseren wij ook 
geformuleerde ambities. Corona heeft een grote impact gehad op onze parochie en de voor 2021 
geformuleerde doelstellingen. Daarom blijven een deel van de oude doelstellingen staan om in 2022 
alsnog te worden opgepakt en gerealiseerd. Het in 2021 gerealiseerde spoorboekje 2022-2024 blijft 
hierbij onze richtinggever. 

De in 2021 geworven Pastor Guido Dieteren zal zich gaan toeleggen op het verder uitbouwen en 
neerzetten van een hecht Pastoresteam. Willen we kunnen verbinden met onze parochianen, dan 
moeten we bij de basis beginnen. Ook hechten we er waarde aan om de Pastoraatsgroep verder uit 
te bouwen met een lid uit de geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode. Ook de toetreding van 
nieuwe jongere parochianen in de Pastoraatsgroep en locatieraden blijft onze aandacht houden. 

Op het gebeid van Catechese gaan we het vormsel hervormen. We willen met het vormsel een 
betere basis neerleggen om jongeren te binden en verbonden te laten voelen met De Blijde 
Boodschap en onze parochie. We denken door het vormsel te verplaatsen naar halverwege het 
brugjaar dat we dit kunnen bereiken. In 2022 gaan we dit voor het eerst ervaren. 

Ook het Bestuur is nog dringend op zoek naar versterking en hier blijven we ons onverminderd voor 
inzetten. Fondsenwerving en Gebouwen hebben onze prioriteit, maar ook missen we nog steeds een 
Bestuurslid Communicatie. Helaas heeft het in 2021 aangetrokken Bestuurslid Communicatie 
uiteindelijk besloten hier toch vanaf te zien i.v.m. de werk-privé balans. 

We zoeken als parochie naar nieuwe structuren en werkwijzen die ook jongere generaties uitnodigt 
om hun plek als parochiaan en/of vrijwilliger binnen onze gemeenschap te vinden. Dat vraagt soms 
om zaken anders te doen dan we gewend zijn of om ruimte te maken binnen de werkgroepen voor 
nieuwe gezichten. Het is waar dat minder mensen zich in onze tijd aangesproken voelen tot de Blijde 
Boodschap, waar onze kerk voor staat, maar óók dat velen het nog altijd van grote waarde vinden 
om hun geloof te vieren en te beleven. Voor beide groepen mensen zijn wij als parochie actief! 

De Parochiecoördinator blijft zich inzetten voor de vitale verbindingen in onze gemeenschap: de 
vrijwilligers. Zij stelt hiervoor een Beleidsplan 2022-2024 specifiek voor vrijwilligers op. Gezien de 
toenemende gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers en de onvoldoende aangroei van jongeren is de 
verwachting dat de continuïteit van het vrijwilligerswerk in het gedrang komt. Actieve werving is 
daarom noodzakelijk en wel op een andere manier dan dat we tot nu toe gewend waren. Hierin zal 
ook de werkgroep communicatie bij betrokken worden. 

Helaas heeft de Gemeente Bernheze in 2021 geen besluit genomen over de toekomst van de 
Heeswijkse kerk. Het contract met Groupcare is verlengd met onbepaalde tijd. 
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Door de pandemie is er een economische recessie ontstaan en zal er vanuit de diaconie in 2022 extra 
aandacht besteed moeten worden aan die medeburger die te lijden heeft onder de huidige gevolgen 
van de corona pandemie. Vaak zijn we onvoldoende op de hoogte van de bijzondere noden van onze 
medemens. Hiervoor zullen we nieuwe wegen moeten gaan ontwikkelen. 

Ook in 2022 blijven we ons onverminderd inspannen voor onze parochie en parochianen. Daar zijn 
waar we nodig zijn en verder bouwen aan een brede, levendige parochie voor alle parochianen; jong 
en oud! 

7. Conclusie en aanbevelingen 

 
Het jaar 2021 was wederom in alle opzichten een bijzonder jaar. Vele mooie initiatieven kregen geen 

start omdat door de pandemie nog steeds heel veel dingen niet konden. Zodra het weer mogelijk werd 

was de focus extern gericht zijn om de verbinding met elkaar en de parochianen weer te optimaliseren 

en verder uit te bouwen.  

Komend jaar gaan we verder bouwen met de drie geloofsgemeenschappen aan een hechte parochie 

Heilige Augustinus. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd om meer parochiebreed met elkaar te gaan 

samenwerken en mooie ervaringen te delen.  Onderdeel zijn van een groter geheel vergt op alle 

fronten aanpassingen. Het Bestuur zal continu in gesprek blijven met de diverse locaties om een goede 

balans te waarborgen.  

 

Wat ging er goed:  

• In september 2021 is het Pastoresteam uitgebreid met Pastor Guido Dieteren. Guido heeft Pastoor 

Joost Jansen vervangen die met emeritaat is gegaan in november en nu als administrator binnen het 

Bestuur aanblijft 

• We hebben wederom kunnen rekenen op enthousiaste koorleden die in kleine groepjes de diensten 

ondersteunden.  

• We hebben een mooie Parochiedag gehad in september in de Kerk van Middelrode. 

• In 2021 zijn de vier administraties samengevoegd tot een centrale DocBase en Exact-Online 

administratie met kostenplaatsen.  

 

Wat krijgt meer aandacht:  

 Het Pastoresteam ziet het als haar opdracht en zal daarom de komende jaren actief werken aan het 

bij elkaar brengen van de verschillende geloofsgemeenschappen tot één Augustinusparochie. Het 

pastorale uitgangspunt zal zijn dat we pastoraal gezien zoveel mogelijk streven naar inzet en 

werkwijze op bovenlokaal (parochieel) niveau, tenzij dit op lokaal niveau wenselijker is. 

• Een nieuw te vormen communicatiewerkgroep gaat meer structuur aanbrengen in de 

communicatielijnen en -kanalen, evenals de communicatiemiddelen. 

• Het Bestuur zal haar uiterste best doen de openstaande vacatures in te vullen.  
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• Parochiecoördinator gaat proactief de locaties ondersteunen met het vrijwilligersbeleid en een 

campagne opzetten om nieuwe jonge vrijwilligers aan te trekken.  

• Focus op Pastoraat en gemeenschapsopbouw: de essentie van de parochie.  

• Implementatie van een centraal archief. 

 

Ook dit jaar wil het Bestuur grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van al onze 

vrijwilligers, die telkens weer belangeloos een bijdrage willen leveren en een enorme veerkracht 

getoond hebben tijdens de pandemie. Zonder deze vrijwilligers zou het moeilijk zijn om een organisatie 

als een parochie draaiende te houden. Zo geven we samen vorm aan een levende parochie, waar 

mensen proberen samen kerk te zijn. 


