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Korte terugblik 2016-2017
Pastoraal 
Het afgelopen jaar is pastoraal gezien het accent gelegd op de ontwikkeling en inzet van een nieuw project
voor  de  Eerste  Heilige  Communie,  dit  jaar  voor  het  eerst  met  1  voorbereidingsgroep  voor  de  gehele
parochie. Met nieuwe actuele werkvormen en combinaties met de gezinsvieringen is een nieuwe impuls
gegeven  om  de  betrokkenheid  voor  ouders  en  kinderen  te  vergroten.  In  dit  jaar  is  ook  een  stagiair
aangenomen, die vooral is ingewerkt en kennis heeft gemaakt met de parochie, die volgend werkjaar ook
meer zelfstandig kan functioneren en  initiatieven ontwikkelen. Daarnaast zijn er voorbereidingen om een
onderbouwd verzoek in te dienen voor de aanstelling van een PT pastorale werkende en is er een aanzet
geweest voor het diaconale project “schuldhulpmaatjes”. Daarnaast is er veel ad hoc gerealiseerd en vindt
er langzaamaan een groei  tot  samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen plaats.  Opgemerkt kan
worden dat  de  werkdruk  steeds  zwaarder  wordt.  De  diaken  was  afgelopen  jaar  door  omstandigheden
beperkt beschikbaar en het dekenschap vraagt meer inzet van de pastoor door het administratorschap in
Gemert.

Bestuurlijk
In 2016-2017 zijn financieel de afgelopen jaren bijgewerkt en goedgekeurd. Daarmee is de implementatie
van de fusie financieel gezien een feit.  Voor het bestuur heeft de aandacht vooral gelegen op de verkoop
en overdracht van de Jozefkerk (Cuijk – De Valuwe) en een inzet op de mogelijkheden van verkoop van de
Antonius van Paduakerk te Vianen (N.Br.).  De inzet voor de actie Kerkbalans heeft positieve resultaten,
mede  ook  door  het  convenant  dat  met  de  geloofsgemeenschap  H.  Lambertus  –  Linden  is  gesloten.
Daarnaast  heeft  het  bestuur  een  convenant  gesloten  met  de  geloofsgemeenschap/contactgroep  H.
Lambertus Linden aangaande de inkomsten en openhouden van de kerk om uiteindelijk tot een stabiele
situatie met deze geloofsgemeenschap te komen.

Vooruitblik 2017-2018
Pastoraal
Er is een dip te zien in het kinder- en gezinswerk. Er zullen initiatieven ontwikkeld worden om na te denken
over gezinsdagen/dagdelen en wellicht de mogelijkheden van een gezinskoor om ook het Jeugdkoor dat vrij
beperkt is te versterken. Het project “Schuldhulpmaatjes” is tijdelijk geparkeerd geweest omdat er parallele
initiatieven lijken te ontstaan bij de gemeentelijke instanties. Komend jaar zal gekeken worden of dit project
(of soortgelijk) in samenwerking met de gemeentelijke instantie Sociom verwezenlijkt kan worden. Komend
jaar is het een uitdaging hoe de ontwikkeling van de MFA in de vm. Jozefkerk zijn invloed heeft op de
geloofsgemeenschap. We hopen ook dat een aanstelling van een pastoraal werkende realiseerbaar wordt,
waardoor  meer  pastoraat  in  de  parochie  mogelijk  wordt. De  stagiair  zal  steeds  zelfstandiger  enkele
werkgroepen coördineren en uitvoeren en proberen een nieuw initiatief van de grond te tillen. Aan de
samenwerking tussen geloofsgemeenschappen wordt geprobeerd verder vorm en uitvoering te geven o.a.
door een gezamenlijke bezinningsdag en een “kerkentoer”.

Bestuurlijk
Voor  het  komende  werkjaar  zal  gekeken  worden  of  de  overgang  naar  het  nieuwe  administratieve
programma  gemaakt  kan  worden,  danwel  per  1  januari  2019.  De  actie  Kerkbalans  lijkt  een  positieve
wending te nemen. Er zal gekeken worden of hier nog bijzondere acties voor ondernomen kunnen worden
die dit versterken. Wat betreft de gebouwen wordt gekeken wat de uiteindelijke mogelijkheden zijn voor de
verkoop van de Antoniuskerk te Vianen. Daarnaast zullen plannen ontwikkeld worden om te bezien wat de
mogelijkheden zijn voor de restauratie van de bedevaartkerk te Katwijk (N.Br.)


