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OOG VOOR ELKAAR 

 

 
 

MISSIONAIR BELEIDSPLAN PAROCHIE HEILIGE LIUDGER NOORD-GRONINGEN 
Uitdagingen & Prioriteiten 

 
ALGEMEEN DOEL VAN DE PAROCHIE 

 

Als gemeenschap van missionaire leerlingen van Jezus in Noord Groningen oog hebben voor elkaar, 
door de blijde boodschap te bespreken, te vieren en uit te dragen, met nadruk op het behoud van 

de aarde en de zorg voor de armen. 

 
INLEIDING 
Voor u ligt het beleidsplan van de H. Liudgerparochie voor de jaren 2020-2024. Een parochie is de 
kleinste juridische entiteit in de Rooms-Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk in een 
bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De H. Liudgerparochie werd gesticht in 2015. Dit 
tweede beleidsplan bouwt voort op het eerste.   
 
Vanuit een reflectie over de missie van Jezus wordt uw aandacht gevraagd voor de omgeving van 
onze geloofsgemeenschap, haar invalshoek en dimensies, haar materieel-financiële kant en haar 
agenda.     
 
1. JEZUS ROEPT, VORMT EN ZENDT 
2. NOORD-GRONINGEN ALS MISSIONAIRE WERKELIJKHEID 
3. GELOOFSGEMEENSCHAP MET EEN MISSIONAIRE BLIK 
4. DE GELOOFSGEMEENSCHAP ALS EEN HUIS MET VIER PILAREN 

4.1. HET WOORD IN ONZE PAROCHIE (CATECHESE/LEREN) 
4.2. HET BROOD IN ONZE PAROCHIE (LITURGIE/VIEREN) 
4.3. ONDERLINGE LIEFDE IN ONZE PAROCHIE (GEMEENSCHAPSOPBOUW/MISSIO AD INTRA) 
4.4. MISSIONAIRE ACTIE VAN ONZE PAROCHIE (DIACONIE/MISSIO AD EXTRA) 

5. HET HUIS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP 
6. PRIORITEITEN 
7. CONCLUSIE 
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1. JEZUS ROEPT, VORMT EN ZENDT 
Jezus van Nazareth is de spil van een christelijke geloofsgemeenschap.1 Hij ging weldoende rond2, 
werd beleden als de Lang Verwachte3, en riep leerlingen die hij onderrichtte en uitzond om zijn missie 
voort te zetten.4 Al werd Jezus gedood, ook als verrezen Heer blijft hij zijn volgelingen samenroepen 
en spoort ze aan samen te blijven komen5.  
 
2. NOORD-GRONINGEN ALS MISSIONAIRE WERKELIJKHEID 
 
Een stukje geschiedenis 
Noord-Groningen, het gebied tussen het huidige Lauwersmeer en de monding van de Eems, heeft een 
lange geschiedenis van missionering. Willibrord, Bonifatius en Liudger (8e eeuw) zagen Noord- 
Nederland als deel van hun missiegebied. Tussen 1200 en 1600 bevonden zich in Noord-Groningen 34 
missionaire kloosters. Toen Spaans Groningen en de Ommelanden tot Republiek werden gereduceerd 
(1594) werden alle bezittingen van Rooms-Katholieken onteigend. Geloofsgemeenschappen gingen 
ondergronds verder. Na de invoering van de nieuwe grondwet (1848) ontstond een emancipatie van 
kerkelijke gezindten. Ook de parochies van Uithuizen (1607), Bedum (1641), Wehe-den Hoorn (1707), 
Appingedam (1751), Delfzijl (1818), Kloosterburen (1841) maakten een enorme missionaire opbloei 
mee.  
 
Het gebied onttrok zich echter niet aan de implosie – de ontkerkelijking die zich sinds de jaren vijftig 
van de 20e eeuw in heel West-Europa heeft voltrokken.  
 
Onze huidige werkelijkheid  

 
1  ‘Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de Schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen.’ 

(Johannes 1:18) / ‘Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.’ (Kolossenzen 1: 

17, 18) / ‘Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu,  op het 

einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft 

geschapen.’ (Hebreeën 1: 1,2) / ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven.’ (Johannes 3: 35) 

2  ‘Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde 

van het Koninkrijk.’(Mattheüs 9:35) / ‘Bij het zien van die menigte mensen werd Jezus door meelijden bewogen.’ (Mattheüs 9: 36) / 

‘Komt tot allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken’ (Mt 11:28). 

3  ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’(Mattheüs 16: 16) / ‘Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk 

vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt.’ (Handelingen 2: 36) / ‘Bij niemand 

anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten 

worden.’ (Handelingen 4:12) / ‘Deze is de Zoon Gods.’ (Handelingen 9: 20) 

4  ‘Volg Mij!’ (Mattheüs 9: 9) / ‘Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken.’ (Mattheüs 4: 19) /  ‘Hij riep zijn twaalf  

leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.’ (Mattheüs 10: 1) / 

‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.’ (Marcus 16: 15) / ‘Heer, wanneer hebben wij U 

hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U 

opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?’ De Koning 

zal hun ten antwoord geven: ‘Voorwaar, Ik zag u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor 

Mij gedaan.’ (Mattheüs 25: 37-40) 

5  ‘Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’ (Mattheüs 18: 20) / ‘Blijft dit doen tot een 

gedachtenis aan Mij’ (Lucas 22: 19 / ‘Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’ (Mattheüs 28: 20b) / ‘Deze Jezus 

heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.’ (Handelingen 2: 32) 
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De hedendaagse mindset wordt gekenmerkt door individu-gerichtheid (persoonlijke ontplooiing), 
technologische ontwikkelingen (ICT), medische voortgang (dna, neurologie), politiek-economische 
verschuivingen (aardbevingen, klimaatvraagstukken, nieuwe grootmachten, woningtekort, 
vluchtelingen, toekomst voor de agrariërs door het huidige stikstofbeleid).  
Noord-Groningen is een krimpgebied omdat opleidingen en werk persoonsverplaatsing stimuleren. 
 
Dit alles is een uitdaging voor de parochies die in 2015 zijn gefuseerd. De ‘Parochie H. Liudger Noord-
Groningen’ wordt uitgedaagd hier een gemeenschap te zijn van missionaire leerlingen, maar de krimp 
in de regio, door urbanisatie en vergrijzing, speelt zich ook af binnen de parochie. Hoewel er 
activiteiten voor jongeren zijn (catechese, misdienaars, koortje), zijn de meeste actief betrokken 
parochianen boven de vijftig, zo niet zestig. Ze participeren via liturgische en diaconale werkgroepen, 
locatieraden en het parochiebestuur en door het bijwonen van vieringen. Voor de missionaire 
dimensie is gelovig zelfbewustzijn nodig. Hoe kunnen parochianen meer leerling worden en meer 
missionair?  
 
3. GEMEENSCHAP MET EEN MISSIONAIRE BLIK 
Vaak wordt de huidige samenleving ‘participatiemaatschappij’ genoemd. Steeds meer wereldwijd, 
nationaal en dus ook in Noord-Groningen, staat het consumerende individu centraal. Enerzijds is de 
nadruk op het individu mooi: persoonlijke ontplooiing, goede opleiding, goed werk, goed inkomen, 
mooie woning, mobiliteit, financiële marge, veel vrije tijd, mooie vakanties, sport, goed pensioen. 
Anderzijds is een mens meer dan een individu. Niet iedereen komt mee; niet iedereen komt rond. De 
keerzijde van participatiemaatschappij is marginalisering, (verborgen) armoede, schulden, schaamte, 
vereenzaming, transportproblemen.   
 
Het Rijk Gods, waar Jezus de belichaming van is, is ‘niet van deze wereld’. Het begint niet met 
consumerende individuen, maar met liefdevolle medemensen die oog hebben voor de schepping, 
voor elkaar en vooral voor wie extra aandacht en waardering nodig hebben.6 
 
4. DE GELOOFSGEMEENSCHAP ALS EEN HUIS MET VIER PILAREN 
 
Missie en visie vanuit Pastoraal beleidsplan 2015-2019 
De parochie werd gesticht in 2015. In haar eerste Pastorale Beleidsplan, dat van 2015-2019, werd 
visionaire parochiemissie als volgt geformuleerd: “De Heilige Liudgerparochie wil met haar vijf 
bestaande geloofsgemeenschappen zorgzaam zijn en een thuis zijn voor allen die bij haar aangesloten 
zijn en voor allen die een beroep op haar doen."  
 

 
6  ‘Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongerigen overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij 

heen met lege handen.’ (Lucas 1: 52, 53) / Bekende parabels over de waarden van het rijk Gods zijn het verhaal van de naamloze rijke 

en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31) en de barmhartige Samaritaan (Lukas 10: 25-37). Ook tekenend voor de waarden van het rijk 

Gods zijn het verhaal over de man die alleen dacht aan bedrijfsuitbreiding (Lucas 12: 13-21), van ‘de rijke jongeling’ (Lucas 18: 22-25) 

die werd uitgedaagd al zijn bezit te verkopen, het geld aan de armen te geven en dan Jezus te volgen - en ‘het penningske van de 

arme weduwe (Lukas 21: 1-4). 
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Dit impliceert dat haar missie niet allereerst draait om een kerkgebouw of pastor, maar dat de nadruk 
ligt op alle ‘denkers en doeners’ in de parochie die samen met het pastoresteam ‘voor en achter de 
schermen pastorale en logistieke taken vervullen.’ Centrale woorden zijn ‘gemeenschap’ en 
‘ontmoeting’.   
 
Terecht werd in het vorige beleidsplan gedacht over de Kerk vanuit liturgie (vieren), catechese 
(leren), diaconie (dienen) en gemeenschapsopbouw. Deze dimensies werden ‘prioriteiten’ genoemd. 
Geschreven werd vanuit de volgende vragen: 1. Wat hebben we? 2 Wat kunnen we en is het doel? 3 
Op wie en wat richten wij ons? 4. Hoe bereiken we dat doel? En 5. Welke zijn onze voornaamste 
aandachtspunten de komende jaren?  
 
Beleidsplan van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
Ook werd gerefereerd naar ‘Kwetsbaar en Hoopvol’ – het beleidsplan van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden van 2011. Anno 2019, tijdens de voorbesprekingen voor een vernieuwd diocesaan 
beleidsplan, wordt van zes aandachtsvelden gesproken: parochiestructuur, caritas en diaconie, 
catechese, eucharistie-liturgie, kerkgebouwen en financiën en de kracht van de kerk (speerpunten). 
Deze items zijn de ruggengraat van wat volgt, omdat de parochie deel is van het diocesane geheel. 
Wat het bisdom ‘speerpunten’ noemt, wordt in ons paper ‘uitdagingen’ genoemd omdat deze term 
beter past bij de metafoor.  

 
 
Metafoor van het huis 
De metafoor van het ‘Missionair Beleidsplan 2020-2024’ is de ‘huiskerk’.7 Voordat in de eerste 
eeuwen speciale kerkgebouwen werden gebouwd voor de groeiende gemeenschappen, ontmoetten 

 
7  Deze metafoor wordt gepropageerd in de ‘Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023’ (De 

‘Algemene richtlijnen van het Evangeliserende Handelen van de Kerk in Brazilië 2019-2023) van de CNBB - Braziliaanse 

Bisschoppenconferentie. Het model helpt de Kerk te zien als in Jezus gewortelde missie.  
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de christenen elkaar immers in hun huizen.8 Een huis is een ruimte van gesprek (Woord), maaltijd 
(Brood), tederheid (Onderlinge Liefde) en inzet (Missionaire actie). Deze metafoor geeft een 
missionaire dimensie aan de zes door het Bisdom benoemde aandachtsvelden. 
 

   
 
4.1. HET WOORD IN ONZE PAROCHIE (CATECHESE/LEREN) 
‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.’ (Johannes 
1: 14) 
 
Het christelijke geloof draait om Jezus, het ‘vlees’ (mens) geworden ‘Woord’ (van God). We vinden 
zijn verhaal in ‘het Tweede Testament’ dat de christelijke interpretatie is van de Joodse Bijbel (‘het 
Eerste Testament’). We kennen Jezus allereerst uit de verhalen. De meeste parochianen zijn niet zo 
vertrouwd met de Bijbel als boek, al kennen kerkende parochianen uiteraard Bijbelse verhalen 
vanwege de ‘eerste lezing’ en ‘het Evangelie’ van vooral de zondagsliturgie. Daarom is catechese 
belangrijk.  
 
Catechetische uitdaging: 

• Mensen vertrouwder maken met het leven van Jezus, zowel thuis als in parochiële 
bijeenkomsten 

 

 
8  ‘Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel 

in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.’ (Handelingen 2: 46-47) / ‘Toen Petrus dit 

duidelijk was geworden, begaf hij zich naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, ook Marcus genoemd, waar velen in gebed 

verenigd waren.’ (Handelingen 12: 20) / ‘…aan onze beminde medewerker Filémon, Áppia, onze zuster, Archippus, onze 

wapenbroeder, en de gemeente die bij u aan huis samenkomt.’ (Filemon 1: 2) 
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Catechese: een parochie is een catechetische gemeenschap van missionaire leerlingen. 
Wat zijn de doelgroepen, hoe kan het doel worden bereikt, wat zijn onze voornaamste 
aandachtspunten voor de komende jaren? Binnen de catechetische gemeenschap zijn dopelingen, 
eerste communicanten, vormelingen en hun ouders en peetouders, toekomstige bruidsparen maar 
ook alle leden de doelgroep 
 

 Dopelingen 
Sinds de stichting van de parochie zijn jaarlijks ongeveer 20 doopsels, vooral in de locaties Uithuizen 
en Delfzijl. Het gaat vooral om baby’s en kinderen. Dezen worden gedoopt in het geloof van hun 
ouders/verzorgers en peetouders.  
 
Het doopritueel is heel eenvoudig, maar een kind opvoeden in het geloof is een heel ander verhaal. 
Helaas krijgen ouders die een kind laten dopen krijgen weinig catechese. Veel ouders ‘verdwijnen’ als 
de plechtigheid voorbij is. 
 
Catechetische uitdaging:  
o De ouders en doopouders naar en na het ritueel begeleiden in hun religieuze vorming.  

 
 

 Communicanten 
In iedere locatie worden kinderen voorbereid op het ontvangen van de eerste eucharistische 
communie. Tijdens het traject is enthousiasme bij de ouders, de kinderen en bij de parochianen die 
catechese geven. Na de plechtigheid verdwijnen doorgaans zowel de meeste kinderen als hun ouders.  
 
Catechetische uitdagingen: 
o Transparant raamleerplan (Wie, Wat, Hoe en Wanneer); 

o Meer toerusting van ouders tijdens en na de voorbereiding op de Eerste Communie; 

o Met de vrijwilligers goede catechese geven. 

 
 Vormelingen 

Onlangs is begonnen met een nieuw vormselproject van twee jaar voor kleine groepjes kinderen op 
locatie. De eerste impressies zijn positief: goede interactie, motivatie bij vormelingen en ouders.  
 
Catechetische uitdagingen:  
o Transparant raamleerplan (Wie, Wat, Hoe en Wanneer); 

o Meer toerusting van ouders tijdens en na de voorbereiding op het vormsel 

o Met de vrijwilligers goede catechese geven. 

o Tijdens en na het Vormsel de vormelingen inschakelen bij het kerkgebeuren 
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 Bruidsparen   
Sinds de oprichting van de H. Liudgerparochie in 2015 zijn er maar vier kerkelijke huwelijken geweest. 
De voorbereiding is met de pastor; de paren worden niet vanuit de gemeenschap begeleid en krijgen 
dus ook geen band…  
 
Catechetische uitdagingen: 
o Jongeren vanuit de parochie begeleiden in hun integrale ontwikkeling, inclusief aandacht voor 

seksuele voorkeur. 

o Betere informatie verstrekken over huwelijksvoorbereiding 

o Meer nadruk leggen op trouwen voor de Kerk en in de geloofsgemeenschap 

o Bijeenkomsten organiseren voor en door stellen over het gelovig beleven van relaties 

o In een parochie eens een ‘Encounter Weekend’ organiseren?   

o Pastor als vertrouwenspersoon: bij lief en leed (crisis/ scheiding) 

o Meer over liefdesrelaties en geloof schrijven in het parochieblad of op de website 

 
 Bijbelgroep  

De groep is ontstaan in 2011 en komt tien keer per jaar samen. De deelnemers komen uit Uithuizen, 
Wehe-den Hoorn en Bedum en buigen zich over een Bijbelboek of een Bijbels onderwerp.  
 
Catechetische uitdaging:  
o Het stimuleren van méér Bijbelgroepjes in onze parochie. 
 

 “Geloven NU” 
De groep, met leden uit de locatie Wehe den Hoorn, komt elf keer per jaar samen bij iemand thuis in 
Leens. Vorm is het 'Geloven-Nu' serieboekje.  
 
Catechetische uitdaging: 
o Het opzetten van meer van deze 'huisgroepen'.  
 

 Kaas-worst-groep 
Parochianen tussen veertig en vijftig jaar komen vier keer samen in ‘Sjaloom’  (Bedum) rond een 
actueel onderwerp dat gelinkt is aan Kerk, geloof en religieuze beleving. 
 
Catechetische uitdaging  
o het opzetten van meer van deze gespreksgroepen.  
 

 Tienergroep 
Tien jaar lang kwamen in Uithuizen tieners een keer per maand samen om met elkaar in gesprek te 
gaan over actuele onderwerpen.  
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Catechetische uitdagingen: 
o Parochiaan zoeken die in de toekomst samenkomsten gaat organiseren met momenten van 

verdieping 

o Ouders van tieners ondersteunen die een gespreksmoment willen voor (met) hun kinderen. 

 
 Credo cursus 

Er is een cursus van tien bijeenkomsten voor mensen die graag katholiek willen worden of voor hun 
geloof willen verdiepen. De bijeenkomsten bestaan uit een zin uit het credo, een Bijbeltekst en vooral 
uit persoonlijke interactie met nadruk op het alledaagse leven. 
 
Catechetische uitdaging: 
o Dit aanbod bekender maken 

o Participanten stimuleren mee te doen met de reguliere vieringen 

o Inschakeling in het parochiële leven tijdens of na het Doopsel/Vormsel  

 
Kortom: 
Nodig is een integraal catechetisch plan van aanpak voor de gehele parochie: 
doopselvoorbereiding, huwelijksvoorbereiding, voorbereiding op de eerste eucharistische 
communie, voorbereiding op het vormsel, verdere Bijbelstudie en geloofsverdieping. De kunst is 
om daarin aantrekkelijk, vanzelfsprekend en niet te vrijblijvend te zijn.  
 
4.2. HET BROOD IN ONZE PAROCHIE (LITURGIE/VIEREN) 
‘Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft 
niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, 
vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.’ (1 Korintiërs 
10: 16, 17) 
 
Liturgie is belangrijk voor missionaire leerlingen. Wat zijn de doelgroepen, hoe kan het doel worden 
bereikt, wat zijn onze voornaamste aandachtspunten voor de komende jaren?  
 
Uiteraard is heel de vierende gemeenschap doelgroep. Daarbinnen zijn werkgroepen. De meeste 
werkgroepen van de locaties hebben betrekking op liturgie: kosters, koren, dirigenten, organisten, 
liedplanning, lectoren, collectanten, misdienaars, bestelling van kerkbenodigdheden, 
kinderwoorddienst, kinderoppas, bloemversiering, werkgroep gezinsviering, werkgroep 
jongerenviering, werkgroep oogstdankviering, werkgroepen liturgie klokken luiden, 
schoonmaakgroep binnen, tuingroep buiten. Verder is het onderhoud van de vijf monumentale 
gebouwen een blijvend onderwerp voor de locatieraden en het parochiebestuur.  
Er wordt dus in de ‘Parochie H. Liudger Noord-Groningen’ zeer veel zorg besteed aan de gebouwen en 
aan liturgische vieringen.   
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Liturgie: een parochie is een liturgische gemeenschap van missionaire leerlingen 
In het liturgische jaar wordt de geboorte van Jezus gevierd (Kerstcyclus), zijn dood en verrijzenis 
(Paascyclus) en de geboorte van de geloofsgemeenschap (Pinksteren).  
 

 Eucharistie- en Woord-en-Communievieringen 
Het vaakst wordt de Eucharistie gevierd en de hiervan afgeleide Woord- en Communieviering. In de 
Eucharistievieringen heeft het breken en delen van Brood een belangrijke plaats; in de Woord- en 
Communieviering het delen van het Brood. Vandaar dat in het liturgische centrum van het 
kerkgebouw haast alles is gericht op de tafel van het Woord (de ambo) en de tafel van Brood en Wijn 
(het altaar), een kruisbeeld (ter herinnering aan de totale zelfgave van Jezus) en een tabernakel 
(bewaarplaats van liturgisch Brood voor ziekencommunie, aanbidding en Woord-en-
Communieviering). We ontvangen wat we zijn: het Lichaam van Christus.  
 
Liturgische uitdagingen: 
o Het voorkómen van ritualisme. Voor katholieken is een viering zonder Communie moeilijk 

voorstelbaar. Wat ervaren mensen tijdens het communiceren? Wat betekent de zelfgave van 
Jezus voor wie de Communie ontvangen? Hoe leggen ze een link met hun eigen roeping tot 
zelfgave? Kan de parochie ‘communicanten’ helpen hierover te communiceren? 

o Vieringen onder leiding van een pastor trekken meer mensen dan vieringen onder leiding van een 
parochiaan. Het is belangrijk ‘lekenvoorgangers’ goed te begeleiden en te spreiden. Meer 
groepsbijeenkomsten! Ook is het belangrijk meer het gesprek aan te gaan met ‘afhakers’ over het 
waarom van hun weerstand. 

o Katholieken zijn zozeer gelovigen van ‘de Communie’ dat andere soorten vieringen worden 
ondergewaardeerd. Het is een uitdaging ‘lectia divino’ te introduceren – het dieper ingaan met 
een groepje op één specifieke lezing.  

o Werkgroepen waarderen en toerusten. Alle bovengenoemde werkgroepen verdienen speciale 
aandacht en begeleiding. Bijvoorbeeld door een jaarlijks vormingsmoment. Aandacht verdienen 
items als: taakomschrijving, organisatie van de groep, zorg voor elkaar, betrokkenheid bij het 
liturgische jaar, de relatie tussen persoonlijke inzet en geloofsverdieping.   

o Parochievieringen met een locatie overstijgende eigenheid – waarbij dus extra aandacht wordt 
gevraagd van de werkgroepen - zijn: startzondag, Liudgerdag en Hemelvaart. Ook wordt van de 
werkgroepen extra aandacht en inzet gevraagd op bijzondere vieringen: Adventsvieringen, 
Kerstvieringen, Aswoensdag, Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 
oogstdankvieringen, Allerheiligen/Allerzielenvieringen.  

o Ook uitvaarten verdienen bijzondere zorg en aandacht. Hiervoor wordt de dienstdoende 
locatiecoördinator benaderd en die zorgt voor het vrijhouden van het kerkgebouw, het 
inschakelen van een lector, de bloemengroep, een koster, misdienaars, de totstandkoming van 
een herinneringskruisje/plaatje, de liturgische kleur in de kerk en een kop koffie voor 
nabestaanden en uitvaartverzorgers. Coördinatoren verdienen bijzondere waardering en 
begeleiding!  

o Gemeenschapsvorming. Vaak wordt de liturgie buiten de kerk of bij de koffie voortgezet. Het is 
belangrijk deze ontmoetingen te stimuleren.   
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o Zangkoren zijn een belangrijke bindende factor. De meeste koren oefenen wekelijks. ‘Zingen is 
dubbel bidden’ wordt wel eens gezegd. Koren zijn ook supportgroepen voor de leden. Het loont de 
moeite gesprekken aan te gaan over zang en geloofsbeleving.  

o Tegelijk kan meer worden geëxperimenteerd met cantors en liederentrekkers.  
o De Eucharistievieringen op dinsdag- en donderdagavonden nodigen, vooral wanneer ze in een 

kleinere ruimte worden gehouden, uit tot een gesprek over de lezingen en het leven. 
 
‘Doe dit om Mij te gedenken’ beperkt zich geenszins tot Eucharistievieringen en Woord- en 
Communievieringen: de door Christus geïnspireerde zelfgave staat ook in de andere zes sacramenten 
centraal.  
 

 Doopvieringen 
Jezus begon zijn publieke optreden door zich door Johannes te laten dopen in de Jordaan. Iedereen 
die gedoopt wordt, wordt gedoopt in de missie van Jezus.  
Liturgische uitdagingen: 
o Doopvieringen niet privatiseren; de gemeenschap meer bij doopvieringen betrekken.  

o De ouders en peetouders aansporen meer mee te doen met de reguliere vieringen 

o Ouders en doopouders helpen ook thuis en in het alledaagse hun geloof te beleven en te vieren 

o Meer aandacht voor catechetisch materiaal hebben waar ouders thuis mee verder kunnen 

 
 Vormselvieringen 

Vormselvieringen gebeuren af en toe, maar bevatten iets heel wezenlijks: de bange leerlingen werden 
met Pinksteren missionaire leerlingen. Door hun vuurdoop begonnen ze vrijmoedig te getuigen van 
hun geloof in Jezus als de langverwachte Heiland/ Gezalfde/ Christus/ Messias. Wat betekent 
‘getuigen’ in het gebied Noord-Groningen? Wat voor soort getuigenis is nodig?   
Liturgische uitdagingen: 
o Enthousiasme kweken bij jong en oud voor hun geloof 

o De ouders en peetouders aansporen meer mee te doen met de reguliere vieringen 

o Vormelingen, ouders en peetouders   vertrouwd maken met de vormselliturgie 

 Huwelijksvieringen 
Trouw kenmerkt de missie van Jezus en wordt gevraagd van wie huwen.  
Liturgische uitdagingen: 
o Paren die kerkelijk willen huwen betrekken bij de parochieviering van het liturgische jaar 

o Catechesegroepen en ouders/verzorgers uitnodigen bij huwelijksvieringen 

o De huwelijksliturgie uitvoerig bespreken bij vormsel- en volwassenencatechese 

o Meer aandacht voor de huwelijksliturgie in parochieblad en website 
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 Priesterwijding 
Gedoopten worden lid van de kerk als ‘priesterlijk volk’. Het offer (de missie) van Jezus is zijn totale 
zelfgave voor een betere wereld.  
 
Liturgische uitdagingen: 
o In de vieringen Jezus meer benadrukken als priester (zichzelf offeren voor een betere wereld was 

zijn missie) en de gedoopten als ‘priesterlijk volk’;  

o Meer aandacht in de liturgie voor het woord ‘Paasmysterie’ - voor de ‘Lam Gods’ gedachte, voor 
het liturgische centrum als ‘Golgotha’, de celebratietafel als ‘altaar’, brood en wijn als ‘vlees’ en 
‘bloed’; 

o Meer aandacht geven aan heiligen en martelaren; 

o Meer spreken over theologiestudie of Bonifatius Academie en mensen hiertoe aanzetten 

 
 Boete en verzoening 

‘Boete en verzoening’ kan privé worden gevierd in de sacramentele privé biecht. Hiervoor kan iedere 
priester binnen het bisdom benaderd worden. Ook zijn er gezamenlijke boetevieringen voor Kerstmis 
en Pasen. ‘Zonde’ is een relationele werkelijkheid: zonde tegen God in de ander, in mezelf, in de broze 
schepping om me heen. Het is missionair die relatie te verbeteren, zodat het weer een krachtbron kan 
worden in plaats van een zelfverwijt. Missie heeft te maken met geweten en verwoorden.  
 
Liturgische uitdagingen: 
o ‘Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld’ – de kracht van Jezus benoemen; 

o Mensen geen schuldcomplex aanpraten maar wel benadrukken in de vieringen dat zonde bestaat: 
de foute omgang met God in mezelf (persoonlijke zonde), in anderen (sociale en politieke zonde) 
en in de natuur (ecologische zonde); 

o Mensen helpen zichzelf te verwoorden juist als het moeilijk is en ook om persoonlijke vergeving te 
vragen; 

o Het door-ontwikkelen van aansprekende boetevieringen voor Kerstmis en Pasen. 

 
 Ziekenzalving 

Jezus plaatste gemarginaliseerden in het centrum. Het is zijn missie te laten zien dat de waarde van 
een mens niet afhangt van gezondheid of leeftijd, maar gewoon van er zijn. De ziekenzalving is voor 
alle aanwezigen een oefening in inleven en medeleven. 
 
Liturgische uitdagingen: 
o De genezende kracht van de liturgie benadrukken: ‘Spreek en ik zal gezond worden’; 
o Bij terminale ziekte een pastor niet roepen op het allerlaatste moment, maar veel eerder, zodat 

aan voortgaande geestelijke begeleiding kan worden gedaan; 
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o De ziekenzalving niet presenteren als iets tussen de zieke en de pastor, maar als een 
gemeenschapsviering thuis of in een zieken- of verzorgingshuis; 

o In iedere locatie jaarlijks een gezamenlijke ziekenzalving organiseren voor zieken, ouderen in 
aanwezigheid van zoveel mogelijk familie en bekenden.    

 
Kortom: 
Nodig is een meer integrale kijk op liturgie als participatie van de aanwezigen in de missie van 
Jezus. Liturgie is het vieren van zending door keuzes en levensstijl.     
 
4.3. ONDERLINGE LIEFDE IN ONZE PAROCHIE (GEMEENSCHAPSOPBOUW/MISSIO AD INTRA) 
‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar 
liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder 
elkaar bewaart.’ (Johannes 13: 34,35) 
 
Het is onze missie het geloof in Jezus liefdevol door te geven (catechese) en te vieren (liturgie).9 
Onderlinge liefde is ook belangrijk in het bestuur en in de structuur van de parochie. De parochie is 
een gemeenschap van gemeenschappen. Gemeenschapsopbouw is een wezenlijke taak. De 
locatiegemeenschappen bestaan uit werkgroepen en een locatieraad. Het parochiebestuur 
respecteert en helpt de locatieraden. De pastores hebben een allround taak.   
 

 Werkgroepen  
Het werk is wat de vele groepen binnen de parochie verbindt. Maar samenwerking is alleen mogelijk 
in samenspraak vanuit een duidelijk doel. Een werkgroep is echter veel meer dan een werkgroep: het 
zijn mensen die om elkaar geven, met elkaar meeleven, elkaar verblijden of troosten. Vooral de 
volgende communicatieve groepen richten zich op gemeenschapsopbouw, ledenadministratie, 
secretariaat, redactie & verspreiding Vijfkracht, drukwerk, KBO, KVG, Katholieke Kring, ABTB-
vrienden, aulabeheer, oecumene, bezoekgroep nieuwe parochianen, vervoer van parochianen. 
Onderstaande uitdagingen gelden ook voor andere werkgroepen.  
 
Uitdagingen van de werkgroepen: 
o Een goede coördinator, een duidelijk doel, een taken schema, af en toe een vergadering, een 

goede band met het lid van de locatieraad die speciale aandacht heeft voor deze specifieke 
werkgroep;  

o Vorming: aan wat voor soort vorming deze specifieke werkgroep behoefte heeft.  
 

 Locatieraden 

 
9  ‘Heb elkaar lief!’ zei Jezus. Hij zei niet: ‘Vind elkaar aardig’.  Liefhebben is een keuze waarin het welzijn van de ander 
centraal staat. Iemand aardig vinden zegt meer over de persoon die aardig vindt en dat is meer een gevoel. Uiteraard is het mooi als 
parochianen niet alleen van elkaar houden, maar elkaar ook aardig vinden. Het is echter mogelijk van iemand te houden die je niet 
aardig vindt. Vandaar dat Jezus liefde een gebod noemt. In het Engelse ‘to believe’ of ‘belief’ zit het Nederlandse ‘lief’ en in ‘geloven’ 
zit het Engelse woordje ‘love’.  Volgens etymologen zijn ‘geloven’ en ‘liefhebben’ taalkundig verwant. Beiden hebben te maken met 
vertrouwen schenken en ontvangen.  
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Tot 2015 werkten vijf parochies samen; ze fuseerden per 2015 in de H. Liudgerparochie. De parochies 
van weleer heten nu ‘locaties’ en de parochiebesturen zijn ‘locatiebesturen’. Elk locatiebestuur heeft 
minimaal een voorzitter, een budgetbeheerder (voorheen ‘penningmeester’) en een secretaris. Het 
belang van de locatieraden kan niet genoeg benadrukt worden voor het welzijn van de locaties en dus 
van de parochie die een gemeenschap is van vijf locatiegemeenschappen.  
 
Uitdagingen van de locatieraden: 
o Een goede onderlinge band als locatieraadsleden, regelmatige vergaderingen, relevante agenda, 

heldere verslaggeving 
o Een goed contact en duidelijk beeld van alle (!) werkgroepen binnen de locatie. Wie binnen de 

locatieraad onderhoudt contact met welke werkgroep?  
o Een goede band tussen de voorzitters van de vijf locaties, met het parochiebestuur en de pastores. 

Na iedere vergadering een verslagje naar het parochiebestuur.  
  

 Parochiebestuur 
Het parochiebestuur interpreteert haar missie vanuit het perspectief van gemeenschapsopbouw. Veel 
aandacht gaat naar ‘de warme stenen’ van het huis, kwalitatieve omgang, goede samenwerking 
tussen locaties, het welzijn van de pastores, beleid. Vanzelfsprekend vragen ook ‘de koude stenen’ 
veel aandacht – de financiën en de gebouwen.  
 
Uitdagingen van het Parochiebestuur (‘warme stenen’) 10 
o Maandelijkse vergaderingen; 
o Goed contact met de locatieraden; adequate zorg voor vrijwilligers en pastores; 
o Missio ad intra: leden meer betrekken bij de geloofsgemeenschap.  
o Missio ad extra: activiteiten om mensen te bereiken die zich niet tot nauwelijks verbonden voelen 

met de geloofsgemeenschap; 
o Goede communicatie en zelfpresentatie (parochieblad, website) 
o Speciale aandacht voor jongeren met hun religieuze en spirituele levensvragen.  

 
 Pastoresteam 

Ondersteund door hun secretaresse ontmoeten de pastores elkaar regelmatig voor teamoverleg. 
Uiteraard is er ook spontaan contact tussendoor.   
 
Uitdagingen van het pastoresteam: 
o Een fijne samenwerking 
o Een goede taakverdeling 
o Individueel pastoraat 
o Alle uitdagingen van dit missionaire beleidsplan 2020-2024 
 
Kortom: 

 
10  De ‘koude stenen’ worden behandeld in hoofdstuk 5 (‘Het huis van de gemeenschap’) 
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Uiteindelijk is het Jezus zelf die zijn Kerk opbouwt. Hoe meer we met Hem samenwerken, des te 
meer kunnen we instrument worden van de Blijde Boodschap die Hij zelf is.   
 
4.4. MISSIONAIRE ACTIE VAN ONZE PAROCHIE (DIACONIE/MISSIO AD EXTRA) 
‘Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en 
Leraar uw, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een 
voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.’ (Johannes 13: 13, 14) 
 
Diaconie: een parochie is een diaconale gemeenschap van missionaire leerlingen 
Uiteraard zijn het Woord doorgeven (catechese), het Woord vieren (liturgie) en onderlinge liefde 
(gemeenschapsopbouw) ‘missionair handelen’. Het vloeit voort uit de missie van Jezus. De missie van 
de geloofsgemeenschap is echter niet alleen naar binnen (missio ad intra), maar ook naar buiten 
gericht (missio ad extra). De Kerk bewijst haar identiteit door haar opstelling in de samenleving. 
Diaconie beweegt zich op het grensgebied van kerk en maatschappij. Naastenliefde doorbreekt alle 
hokjes. Die naastenliefde is de basis van wat Kerk in 2020 beoogt te zijn. Vooral de volgende 
werkgroepen richten zich expliciet op naastenliefde met een nadruk op doen: VOM-groepen, 
bezoekgroep zieken en ouderen, werkgroep ontmoeten en verbinden, parochiële caritas instelling. 
Ook het contact met scholen en ouderencentra is op de samenleving gerichte missie.  
 
Uitdagingen 
o Goede begeleiding van diaconale werkgroepen als parochiële voelsprieten; 
o Catechese en liturgie niet losweken van sociaal onrecht 
o Optie voor de armen: de samenleving interpreteren vanuit het perspectief van Jezus die ons 

vooral aankijkt in de ogen van wie lijden, van wie worden buitengesloten, van wie niet mee 
kunnen komen.  

o Globaal perspectief: beseffen dat de meeste christenen in de arme gebieden van de wereld wonen 
en van hen willen leren  

 
 Primenius: Katholieke Basisscholen 

Ooit waren er ‘parochiescholen’. Die tijd is voorbij. De uitdaging goede contacten te onderhouden 
met docenten, ouders en kinderen blijft. Al zijn vanuit parochie en pastoresteam goede contacten 
met de scholen, de frequentie van schoolvieringen en school-kerkbezoek is heel verschillend. Met 
uitzondering van de Schelp liggen de initiatieven veelal bij de pastores.  
 
Diaconale (& catechetische) uitdaging:  
o Goed contact met het docententeam en de identiteitscoördinator 

o Samenwerken vanuit het perspectief van Primenius 

o Link levensbeschouwelijke vorming (scholen) en catechese (parochie) 

o Vaste momenten met een pastor creëren 

o Wat kan een pastor betekenen voor levensvragen van docenten?  
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 Contact met ouderencentra 

Ondanks professionele zorg, lijden veel ouderen aan eenzaamheid – zowel ouderen die thuis wonen 
als die in ouderencentra. De KBO brengt ouderen attent samen. Ook de werkgroep ‘zieken en 
ouderen’ verricht belangrijk diaconaal werk! De pastores hebben contact met ouderen in ’t Olde 
Heem, BetingeStaete, Hunsingoheerd en soms Alegunda Ilberi, Twaalf Hoven, Bloemhof, Van 
Julsingha, Viskenij en de Mieden en verzorgen liturgische momenten.  
 
Diaconale uitdaging 
o Bijdragen aan het voorkómen van vereenzaming 
o Ouderen nabij zijn in zingevingsvragen 
o Er voor zorgen dat ouderen zich parochiaan blijven voelen 
 

 Oecumene 
De religieuze context van onze parochie oecumenisch. Parochianen hebben dagelijks omgang met 
christenen die lid zijn van andere kerkgenootschappen. Velen hebben een niet katholieke 
levenspartner en protestante familie en vrienden. Alle gezindten kampen met ontkerkelijking, 
veroudering en numerieke krimp. Al tientallen jaren zijn er tussen pastores en collega's van de 
protestante kerken goed contact en oecumenisch overleg. Op nationaal en provinciaal niveau doet de 
RK Kerk mee met de Raad van Kerken. Op lokaal niveau zijn pastoresconventen (Vierkerkenoverleg 
Bedum. Pastoresconvent Delfzijl, Raad van Kerken Uithuizen, Oecumenisch overleg Kloosterburen-
Leens, pastoresconvent Winsum). Jaarlijks zijn de volgende oecumenische vieringen: Uithuizen 3x per 
jaar, Wehe den Hoorn 1x per jaar kanselruil en oecumenisch Aswoensdag, Delfzijl 1x per jaar 
kanselruil, Bedum 2x per jaar kanselruil en oecumenische kruisweg . 
 
Catechetisch-oecumenische uitdagingen:  
- Groter besef van wat gezamenlijke noemers zijn en waar de nadrukken/opvattingen verschillen; 
- Meer oecumenische samenwerking op het gebied van catechese, bijvoorbeeld Alpha cursus. 
- Lezingen over oecumene organiseren 
 
Liturgisch-oecumenische uitdagingen:  
- Jaarlijkse accenten als 'Bidweek voor de eenheid tussen de christenen' meer benadrukken. 
- Meer oecumenische vieringen naast (niet in plaats van) Eucharistievieringen. 
 
Diaconale oecumenische uitdagingen: 
- Meer gecoördineerde samenwerking bij maatschappelijke vraagstukken (armoede, vluchtelingen, 
aardbeving, ecologie, medische en ethische items, ontwikkelingsprojecten, maatschappij analytische 
sprekers, meedenken met Leger des Heils). 
 
Algemene oecumenische uitdagingen: 
Beter informeren: van 'oecumene' een vaste pagina maken in parochieblad en op de website. 
Meer participeren. 
Kortom: 
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We zijn pas echt relevant als wij een verschil uitmaken in de maatschappij van Noord-Groningen 
anno 2020-2024 
 
5. HET HUIS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP 
Niet alleen de vier pilaren van het huis zijn belangrijk; ook de financiële ondergrond en het fysieke dak 
boven ons hoofd. Ons huis met pilaren kan alleen maar staan en blijven bestaan als ‘de koude stenen’ 
in orde zijn: de financiën als de gebouwen. 
 
5.1. De financiën 
De financiële basis van onze Parochie is zeker solide te noemen, wel zijn er aandachtspunten om de 
ondergrond van het huis ook in de toekomst goed te houden. Alleen dan kunnen de belangrijke 4 
pilaren ook in de toekomst goed vormgegeven worden. In de eerste 5 jaar na de fusie waren de 
inkomsten ongeveer elk jaar gelijk aan de uitgaven. Doelstelling is uiteraard om jaarlijks voldoende 
inkomsten te genereren om alle kosten voor de 4 pilaren en het onderhoud te kunnen bekostigen. Op 
die manier blijft het eigen vermogen in stand.  
 
We staan nu om meerdere redenen op een kantelpunt. Voor de meerjarenbegroting 2020-2023 
gelden vanuit het Bisdom wat strengere eisen dan voorheen. Zo moeten de kosten reëel begroot 
worden en bijvoorbeeld de onderhoudskosten van de gebouwen gebaseerd zijn op de opgestelde 
meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Daarnaast moet een sluitende begroting opgesteld worden 
zonder tekorten. Gezien de verwachte toename in vooral de onderhoudskosten, leidt dit ertoe dat 
ook de inkomsten ieder jaar (nog) meer moeten stijgen.  Verder kenmerkt onze Parochie zich door 
een relatief laag aantal parochianen. We zijn met ruim 3.000 parochianen een van de kleinste van het 
bisdom. De kosten van de 4 belangrijke taken (pilaren) van de parochie en het onderhouden van alle 
gebouwen moeten dus gedragen worden door relatief minder mensen dan in een gemiddelde 
Parochie.  
Hierin ligt een belangrijke uitdaging voor de toekomst: Het verhogen van de inkomsten, zowel de 
bestaande inkomsten als kerkbalans, collectes en kerkelijke tarieven als het aanboren van nieuwe 
inkomstenbronnen. Om de huidige inkomsten te verhogen zijn de kerkelijke tarieven al verhoogd 
vanaf 2020 en zullen deze jaarlijks opnieuw bekeken worden. Daarnaast wil het bestuur de 
parochianen transparant blijven informeren over de financiële positie zodat duidelijk en inzichtelijk is 
dat hogere inkomsten noodzakelijk zijn. De verwachting is dat dit leidt tot een hogere bijdrage 
kerkbalans en overige inkomsten van parochianen.  
 
Ook de nieuwe plannen voor missio en catechese zoals genoemd in dit beleidsplan kunnen zeker 
leiden tot meer betrokkenheid en ook bewustzijn bij de parochianen over de taken die de parochie 
uitvoert. Dan zal men ook eerder geneigd zijn om (meer) aan de hierbij behorende kosten te willen 
bijdragen via kerkbalans en andere bijdragen. Daarnaast zouden hierdoor ook wellicht nieuwe 
parochianen of oud-parochianen weer actief en betrokken kunnen participeren in de parochie met 
mogelijk extra inkomsten tot gevolg.  
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In de zoektocht naar nieuwe inkomstenbronnen worden alle mogelijkheden onderzocht. Dit kan gaan 
om verhuur/gebruik van pastorie/kerk voor evenementen. Maar ook moderne middelen als crowd 
funding voor specifieke projecten (renovaties). Belangrijk hierin zijn ook de bijdragen/subsidies vanuit 
de overheid en andere instellingen. Een optie is ook om de parochianen nog meer te informeren over 
de mogelijkheden van periodieke schenkingen en giften, belastingvoordelen, opnemen kerk in 
testamenten. 
 
Tot slot zal het bestuur de overige kosten met een kritische blik goed moeten beheren zodat deze niet 
te veel toenemen. Dit kan bijvoorbeeld door bij het onderhoud zoveel mogelijk vrijwilligers in te 
schakelen. Uiteraard zijn de kosten voor de belangrijke 4 pilaren niet direct een post waarop bespaard 
dient te worden.  
 
Uitdagingen:  
o Deel zijn van het financiële beleid van het bisdom 
o Goede financiële administratie: jaarrekeningen, begrotingen, financiële plichten en verzoeken; 
o Transparant in de communicatie m.b.t. de financiële situatie van de Parochie 
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o Het stimuleren van Actie Kerkbalans/ nieuwe inkomsten en beheersbaar houden van de kosten 
zodat de belangrijkste taken (de 4 pilaren / warme stenen) blijvend en goed kunnen worden 
uitgevoerd ook in de toekomst 

o Streven en een wens van het Parochiebestuur, dat iedere deelnemer aan de actie Kerkbalans in 
2020 een verhoging wil overwegen van 5% 
 

 
5.2. Gebouwenbeleid & beheer: Ervaringen afgelopen 5 jaar plus toekomstperspectief 
Op het moment dat dit beleidsplan is opgesteld, is er in de vijf geloofsgemeenschappen elk weekend 
nog voldoende kerkbezoek waaruit de behoefte aan het eigen kerkgebouw blijkt. Met het pastoraal 
team wordt in de vijf locaties wekelijks op zaterdag of zondag een Eucharistieviering of Woord- en 
Communieviering verzorgd.  Daarnaast is er om de 6 weken een Woord- en Communiedienst onder 
leiding van lekenvoorgangers. Ook zijn er gemeenschappelijke en bijzondere vieringen voor de gehele 
parochie, Liudgerdag, Startzondag, Hemelvaartsdag en vieringen in de Goede Week. 
 
Huidige situatie 5 kerken en 4 pastorieën 
Binnen het Parochiebestuur en met de gebouwenbeheerders is vanaf de fusie-datum afgesproken dat 
we qua onderhoud van onze gebouwen als uitgangspunten en beleid hebben van; we dragen er zorg 
voor dat de gebouwen wind- en waterdicht en veilig worden gehouden. Alle 5 kerkgebouwen hadden 
ook mijnbouwschade opgelopen door bevingen en verzakkingen. De 5 kerken zijn na inventarisatie 
??? 
Om een toekomstvisie voor onze gebouwen, met name de kerken, te kunnen opstellen, is ten 
behoeve daarvan in 2019 een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) inventarisatie uitgevoerd bij de 
gebouwen van de parochie. Doel van deze inventarisatie is om voor een periode van 10 jaar vooruit te 
kijken naar de instandhoudingskosten, d.w.z. onderhouds- en restauratiekosten. Deze kosten zijn per 
jaar inzichtelijk gemaakt, zodat bekend is wanneer welk onderhoud in de planning staat en wat de 
kosten ervan zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Oude Groninger kerken en in 
samenwerking met Architectenbureau van de Plas. Ook worden onze vijf kerken en vier pastorieën, 
alle rijksmonumenten, tweejaarlijks geïnspecteerd door Monumentenwacht Groningen, zodat precies 
bekend is hoe de gebouwen er qua onderhoudstoestand bij staan.  
 
Gebouwenbeleid Bisdom in relatie met Financiën 
Het beleidsplan van het Bisdom 'Kwetsbaar maar Hoopvol' loopt synchroon met ons huidig plan.  
Ook binnen het Bisdom is er notitie opgesteld om een integraal gebouwenplan op te stellen 
1. Ontwikkeling gebouwenplan (oriëntatie, 1e stap) 
2. Vaststelling gebouwenplan (beleidsbepaling, 2e stap) 
3. Uitvoering gebouwenplan (uitvoering, 3e stap) 
In 2013 en 2014 is er al veel materiaal verzameld, de staat van onderhoud, bereikbaarheid, kosten en 
boekwaarde van de gebouwen. Een projectgroep en werkgroep hebben veel informatie gebundeld. 
De kennis en kunde die hier is ingebracht, vraagt om nadere en verdere verkenningen. De notitie 
gebouwenbeleid november 2019 van het Bisdom is de rode draad voor onze toekomst. 
Te nemen 1e stap; 
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Het parochiebestuur richt een gebouwengroep op, die de opdracht krijgt een concept gebouwenplan 
te schrijven waarin alle in bezit zijnde gebouwen zijn opgenomen. Deze gebouwengroep stelt het 
concept plan op waarin het gebouwenbeleid voor de periode 2020 – 2030 wordt bepaald. Dit concept 
gebouwenplan wordt in samenspraak met de diocesane commissie gebouwen1 opgesteld 
Uitdagingen:  
o De gebouwen goed onderhouden, wind- waterdicht en veilig 
o Verantwoorde zorg voor de vijf monumentale kerkgebouwen; 
o Goede samenwerking met subsidiërende instanties 
o Parochianen transparant informeren over de staat en toekomst van de gebouwen 
o Energie kosten besparen 
o Gebouwengroep samenstellen en installeren voor stap 1 “oriëntatie”  
 
Kortom: 
De vijf kerkgebouwen zijn ons toevertrouwd door onze voorouders. Hopelijk kunnen we er nog lang 
in kerken. Alle bijdragen in de toekomst maken dat mogelijk.  
 
6. PRIORITEITEN 
Bovenstaand bestaat uit aandachtsvelden en uitdagingen. Wat zijn hierin de komende vier jaren 
onze prioriteiten?   
Hoofdprioriteit: een gemeenschap zijn van missionaire leerlingen in het huidige noord Groningen 
 
WOORD/CATECHESE/LEREN 
Ouders betrekken bij de inhoud van catechese 
Bible-sharing  
 
BROOD/LITURGIE/VIEREN 
Ouders, jongeren en mensen die zoekend zijn willen trouwen ??? betrekken bij de liturgie 
 
ONDERLINGE LIEFDE/GEMEENSCHAPSOPBOUW/MISSIO AD INTRA 
De werkgroepen beleven vanuit de missie van Jezus 
 
MISSIONAIRE ACTIE/DIACONIE/MISSIO AD EXTRA 
Meer maatschappelijke relevantie van de geloofsgemeenschap anno 2020-2024 
 
FINANCIËN 
Actie Kerkbalans, financiële transparantie 
 
GEBOUWEN 
Gebouwengroep, uitvoeren van gebouwenplan 
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7. CONCLUSIE 
Het gebied van Noord- Groningen zou er anders uitzien zonder de H. Liudgerparochie; veel mensen 
vinden het fijn hun geloof te vieren en werken mee in werkgroepen en op andere wijzen. Er gebeurt 
enorm veel op het gebied van ‘Woord’ (catechese), ‘Brood’ (liturgie) en ‘Onderlinge Liefde’ (diaconie) 
en ‘Missionaire Actie’ (gemeenschapsopbouw naar binnen en naar buiten). Wat ons bindt is Jezus als 
degene die ons roept, vormt en zendt. Hij daagt ons uit tot doordachte medemenselijkheid. Maar hoe 
kunnen we nóg meer een verschil uitmaken in Noord- Groningen? Moge onze parochie - en dit 
beleidsplan - ons meer en meer maken tot een vreugdevolle gemeenschap van missionaire leerlingen 
die oog hebben voor elkaar.   
 
Schematische weergave 
De toekomstige ontwikkelingen binnen de 5 locaties met hun locatieraden, 5 bestaande 
kerkgebouwen in relatie tot het kerkbezoek en de beschikbare financiën zijn bepalend voor onze 
toekomst.  
In het onderstaande schema worden de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in beeld gebracht. 
Een tijdspad is hierin niet aan te geven, er is altijd een toekomst wanneer we Oog voor Elkaar houden. 
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