
Vrijwilligersbijeenkomst 

9 maart 2023

Paviljoen Berggalm



Agenda

1. Opening

2. De organisatie van onze parochie

3. De enquête van de Synode

4. De Federatie Terlinden-Margraten

5. Sluiting



Organisatie
Parochie St. Brigida
Voorstel te bespreken op 9 maart 2023



Onze organisatie 

Gemeenschapsopbouw - Beheer

Catechetisch BeraadLiturgisch BeraadDiaconaal Beraad

Pastoraatsgroep

Pastoor

Kerkbestuur



Wat zien we in onze parochie?

• Er is in Noorbeek nog steeds een grote groep vrijwilligers betrokken bij de 
parochie

• Dit is belangrijk en willen we ook blijven stimuleren

• Op het gebied van catechese en liturgie is er een tendens naar 
samenwerking tussen parochies door zaken samen te doen en op 
dezelfde wijze

• Pastoraatsgroep, catechetisch en liturgisch beraad zijn geleidelijk steeds 
minder in gebruik geraakt en in de federatie zijn de beraden in deze vorm 
niet meer mogelijk omdat het voor de pastoor en kapelaans qua tijd niet 
haalbaar is.  



Belangrijke veranderingen in de katholieke kerk leiden tot 
noodzakelijke aanpassing van deze organisatie

• Blauwdruk 2020 vraagt om cluster/federatievorming

• Federatie Terlinden-Margraten is inmiddels gestart

• Er is nu één kerkbestuur voor de Federatie Terlinden-Margraten

• Pastoor en kapelaans zijn in één parochie aanspreekpunt maar 
zullen om meerdere redenen ook soms in een andere parochie 
voorgaan

• Samenwerking tussen de parochies en op school)  is mogelijk door 
manier van werken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen



Wat is de nieuwe structuur van onze parochie
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Vragen en discussie

• Aanwezigen begrijpen dat de beraden en pastoraatsgroep in de 
huidige samenwerking binnen de Federatie niet meer werkbaar zijn.

• Er wordt nu directer geschakeld tussen parochiebestuur, kosters en 
de verschillende werkgroepen

• Ook binnen de werkgroepen is er goed overleg. Vaak ook door 
whatsapp gebruik

• In het algemeen functioneren alle werkgroepen goed en is er 
voldoende bemensing

• Enkele taken die aan aandacht behoeven zijn: ouderenbezoek en 
ziekenbezoek en uitbreiding van het aantal acolieten en van de 
siergroep. Daar willen we extra aandacht aan geven



Respons / Resultaten St Brigida Noorbeek
Synode (april 2022)

Leeftijd <= 25 26-50 51-75 >= 76 onbekend

Totaal

Deel 1 2 9 23 22 4 60

3% 15% 38% 37% 7% 100%

Deel 2 0 2 7 5 1 15

0% 13% 47% 33% 7% 100%



Wat ons vreugde schenkt

• actieve betrokkenheid (o.a. werkgroepen) bij parochie en 
samenleving;

• ontmoetingsplek / middelpunt (belangrijke gebeurtenissen) / 
verbondenheid.



Wat ons zorgen baart (en acties hieromtrent)

• “beleving” dat behoefte aan werkgroepen afneemt;

→ behoefte is er (zoals vanavond reeds gemeld) nog steeds, echter anders “ingericht”;

• minder benutten van jarenlange opgebouwde ervaring/vertrouwen van/in vrijwilligers;

→ in tegen deel, ook in de nieuwe situatie zal er dankbaar gebruik gemaakt worden 
van bestaande opgebouwde ervaring/vertrouwen en expertise;

• vergrijzing bij de vrijwilligers (jonge(re) aanwas nodig;

→ verzoek aan een ieder om in zijn omgeving eens te informeren wie belangstelling 
heeft;

• ontbreken van (begrijpelijke, aansprekende, aan tijd aangepaste) teksten (meelezen, 
meezingen, actualiteiten)

→ een “boekje” dat in alle parochies gebruikt kan worden is binnenkort beschikbaar;

• teruglopend kerkbezoek (m.n. jongeren);

→ suggesties om hier verandering in te brengen: graag !!!

• communicatie (-middelen);

→ via Contactblad en Websites (Cluster Terlinden en St Brigida)



Wat we hopen voor de toekomst

• fijne bloeiende hechte geloofsgemeenschap;

• met oog en oor voor elkaar (parochianen alsook voorgangers);

• actieve betrokkenheid/waardering/vertrouwen vrijwilligers;

• geloof en kerkelijke tradities doorgeven aan volgende generaties 
(actieve jongeren);

• kerk als rust- en ontmoetingsplek;

• teksten aangepast aan de actualiteit/tijd.



Ideeën/suggesties om de gewenste toekomst te 
realiseren
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