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Middelen heiligen het doel

Ieder mens communiceert. Je kunt niet niet-communiceren. In een tijd waarin ieder-

een beschikt over communicatiemiddelen en het informatielandschap exponenti-

eel groeit, neemt ook de behoefte toe om effectief te communiceren. De Nieuwe 

Parochies zijn daarvan doordrongen. Bij de veranderingen die fusies teweegbrengen 

wordt communicatie niet louter als ‘ondersteunend’ gezien. Communicatie met een 

heilig doel voor ogen, is een essentieel onderdeel van het beleidsplan, waarmee 

de geloofsgemeenschap verantwoorde stappen zet naar de toekomst. “Wie zegt 

wat tegen wie op welke manier met welk effect?” Deze aloude communicatie-

vraag is actueel in het huidige tijdsgewricht waarop de Nieuwe Parochies aanslui-

ten. 

Dit katern staat onder andere stil bij de communicatie in Nieuwe Parochie 

Maria, Moeder van de Kerk. Met twaalf voormalige dorpsparochies vraagt com-

municatie een uitgekiende inzet van middelen. Ook zoomt het katern in op het 

concept van parochieblad De Damiaan en de website van het jaar.

Mia vertelt: “Mindoro is één van de 
7.000 eilanden in de Filippijnen en het 
wordt bewoond door de Mangyan, acht 
verschillende inheemse bevolkingsgroe-
pen, ieder met een eigen taal een cul-
tuur. De Mangyan zijn voor hun levens-
onderhoud afhankelijk van de bossen 
waarin zij wonen. De mensen halen 
kokosnoten, fruit en honing uit het bos 
maar ook riet en rotan om manden mee 
te vlechten of daken te bedekken. Tussen 
de bomen in verbouwen de Mangyan 
groenten als cassave en bonen. De pro-
ducten worden zorgvuldig geoogst zodat 
er geen schade aan het bos ontstaat. Er 
gaan meteen nieuwe plantjes de grond 
in om erosie te voorkomen.”

Onder het motto ‘Plant iets moois 
voor een ander’ zet de Vastenaktie 
zich dit jaar in voor de rechten van de 
inheemse bevolking van het eiland 
Mindoro in de Filippijnen. Eind 2010 
bezochten acht vrijwilligers uit de 
Nederlandse bisdommen Mindoro 
waaronder Mia van Rooij uit Nuland. 

Maar de bossen worden bedreigd door 
grote mijnbouwbedrijven en bosbouw-
bedrijven. De Mangyan hebben geen 
papieren die bewijzen dat het land 
dat zij bewerken hun eigendom is. 
Vastenaktie werkt in de strijd over het 
eigendomsrecht samen met de belan-
genorganisatie KPLN die opgericht is 
met behulp van het plaatselijke bisdom. 
“Met hulp van Cordaid is een klein 
fabriekje opgezet waar dorpsbewoners 
groente en fruit inmaken, cassavechips 
bakken, jam en siroop maken. De 
opbrengst van dit bedrijfje wordt in de 
dorpskas gestort om er schoolmateri-
alen en medicijnen van te kopen. Op 
deze manier kunnen de dorpsbewoners 
beter voor hun rechten opkomen en zijn 
zij weerbaarder tegen de aanbiedingen 
van de mijnbouwbedrijven.” Het werk 
in die bedrijven is maar voor een paar 
mensen, is van korte duur en de bossen 
blijven verwoest achter zoals op andere 

Vastenaktie 2011: rechtvaar-
digheid én duur-
zaamheid. eilanden al gebeurd is. “De Mangyan 

zouden zo hun bestaansbasis verliezen 
en afgescheept worden met een appel en 
een ei. In dit project wordt gewerkt aan 
rechtvaardigheid, armoedebestrijding 
én aan duurzaamheid.”

Mia van Rooij was te gast in het dorp 
Batangan, in het huisje van William en 
Solina, één ruimte waar de ouders en 
hun zeven kinderen wonen. Maar een 
paar huisjes hebben elektriciteit en voor 
water moet men naar de centrale pomp 
in het dorp. “De jongeren trouwen vroeg 
(16/17 jaar) en de gezinnen zijn groot. 
Er is veel armoede maar de gastvrijheid 
van de mensen was enorm,” vertelt Mia. 
Zij is al lang lid van de MOV-groep van 
Nuland, die zich samen met de plaatse-
lijke lagere school ieder jaar inzet voor 
het centrale project van de Vastenaktie. 
De MOV-groep Nuland is present op de 
jaarmarkt, organiseert ieder jaar een 
sponsortocht en zet zich ook in voor 
een schoolproject in Kameroen, waar 
een jonge vrouw uit Nuland een jaar 
vrijwilligerswerk heeft gedaan. De reis 
naar de Filippijnen heeft op Mia diepe 
indruk gemaakt: “Je kunt er wel over 
lezen, maar het is heel bijzonder om er 
zelf te zijn, het te zien met eigen ogen, 
het land te ruiken en te voelen. En het 
is indrukwekkend om te zien hoe de 
mensen vechten voor het behoud van 
hun bestaansbasis.” De MOV groep in 
Nuland is in ieder geval extra gemo-
tiveerd om zich in te zetten voor de 
Vastenaktie. 

Paul Wennekes

Tussen de bomen in verbouwen de 
Mangyan groenten als cassave en bonen. 
De producten worden zorgvuldig geoogst 
zodat er geen schade aan het bos ontstaat.
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pERsooNLIjK coNTacT
“De basis van communicatie is het persoonlijke contact,” vertelt 

deken Roland Kerssemakers. Als ‘nieuwkomer’ in de twaalf afzonder-

lijke dorpen, kon hij niet meteen alle namen en gezichten onthouden. 

Om de parochianen beter te leren kennen, voerde hij samen met zijn 

pastorale team twee soorten ontmoetingsmomenten in. Een daarvan 

is het begroeten van mensen bij de deur na afloop van de heilige mis: 

“Het is een eenvoudige vorm en lukt niet altijd, maar het is een waar-

devol moment waarna men ook gemakkelijker op je afstapt,” aldus 

Kerssemakers. “Een ander moment van persoonlijke ontmoeting is 

het koffiedrinken na de Mis die door de week plaatsvindt. Samen kof-

fiedrinken past goed bij de dorpscultuur. Op zondag hebben de paro-

chianen daar niet altijd tijd voor omdat de kinderen op visite komen. 

Een andere mogelijkheid voor persoonlijk contact zijn de vertrouwde 

huisbezoeken. Als de parochianen daar prijs op stellen dan komen 

ook wij graag op bezoek.”

papIEREN NIEUWs
In de parochie bestaan zowel parochiebladen als dorpsbladen. 

Kerssemakers: “Het voordeel van een eigen parochieblad is dat 

je zelf de regie voert, terwijl je met het dorpsblad meer mensen 

bereikt.” Samenvoeging tot één groot parochieblad zit er voorlopig 

niet in. Wel startte het pastorale team onlangs de maandelijkse 

nieuwsbrief voor de Nieuwe Parochie met daarin een geloofsthema 

om over na te denken of te mediteren en nieuws vanuit het pas-

toraal team. Het effect van een nieuwsbrief heeft volgens deken 

Kerssemakers dezelfde invloed op de beeldvorming als een parochie-

blad: “Het gaat daarbij niet alleen over praktische zaken als mistijden 

of dingen die je in de krant leest, maar over hoe de pastores er zelf 

instaan. Het is nieuws uit eigen hand.”

BEELDVoRMING
Kerssemakers is zich ervan bewust dat externe factoren sterk de 

beeldvorming bepalen. “En dat bepaalt voor een groot deel de moge-

lijkheden om met de mensen in contact te komen”, licht hij toe. “Als 

je eenmaal een slechte naam hebt, duurt het lang om daarvan af te 

komen: “U bent toch die pastoor waar niets bij mag?” Het eerste con-

tact met mensen verloopt 

vaker met dit soort voor-

oordelen en misverstan-

den die je eerst recht moet 

zetten. Zelfs in de media 

is die bevooroordeling zicht-

baar. Dan worden er mensen 

voor een interview gezocht 

die het vooringenomen stand-

punt bevestigen.”

paRocHIEWEBsITE
Met een schuin oog kijkt hij naar de tijdelijke website parochiein-

desteigers.nl. “Eigenlijk kun je de communicatie via een website pas 

goed starten, als je een definitieve domeinnaam kunt registreren. 

Bezoekers verwachten namelijk dat de communicatie met de paro-

chie centraal via die website loopt en dat het aanbod op de website 

actueel en compleet is. Nu zijn we bezig met het ontwikkelen van de 

definitieve website.” Met het oog op de huidige systemen moet de 

website van de Nieuwe Parochie interactief gaan functioneren: “De 

bedoeling is dat de website aansluit bij deze tijd waarin alles snel te 

regelen is. Mensen willen bijvoorbeeld snel een misintentie kunnen 

opgeven. Via een website zijn we met één klik bereikbaar.”

coNTacTpERsoNEN IN DE REGIo
Bereikbaarheid is volgens deken Kerssemakers een belangrijk aspect 

van communicatie. In het uitgestrekte gebied van de Peel vormen de 

contactpersonen daarom een belangrijke schakel in de communica-

tie. Kerssemakers: “In de ‘deelparochies’ is de contactpersoon de 

spin in het web. Deze verzorgt de berichtgeving over en weer naar 

de werkgroepen. In sommige plaatsen doet één persoon zo'n beetje 

alles en in andere plaatsen heeft de contactpersoon een specifieke 

functie in de communicatie.” 

joNGE MENsEN
Met communicatie in de Nieuwe Parochie denkt de deken vooral aan 

het bereiken van jonge mensen ‘die de hele dag op internet zitten’. 

De website zal er voor een belangrijk deel in moeten voorzien om met 

deze groep in contact te treden.

Communicatie in Nieuwe Parochie Moeder van de Kerk

"De basis van communicatie 

is het persoonlijk contact"

Parochie Maria, Moeder van de kerk is geografisch gezien de omvangrijkste fusieparochie 

van het bisdom. Met twaalf voormalige dorpsparochies is efficiënte inzet van 

communicatiemiddelen een vereiste. Met evenveel dorpsculturen kunnen deze 

zogenaamde communicatiedoelgroepen niet op een hoop 

worden gegooid. 
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De juiste mensen inschakelen

Bij efficiënt gebruik van communicatiemiddelen, 

wordt in eerste instantie vaak gedacht aan digitale 

communicatiemiddelen. Maar daarmee zijn 'oude 

media' niet afgeschreven. Parochieblad De Damiaan 

bewijst dat 'papier' nog steeds een goed middel is 

om je doelgroep te bereiken.

Voor het gehele palet aan nieuwe en bestaande doelgroepen, heeft 

de nieuwe Parochie Damiaan in Helmond een slimme formule gevon-

den. ‘Jong en oud’ kunnen zich namelijk herkennen in De Damiaan, 

het fullcolour parochiekrantje dat nagenoeg kosteloos in een oplage 

van 15.000 stuks huis aan huis verspreid wordt. 

THEMa GEzIN EN DE KERK
“Eind 2009 kwam de pastoor bij me met de vraag hoe we een en 

ander konden aanpakken,” vertelt Ad Klaasen van communicatie-

bureau Adcommunicatie. “Daaruit vloeide als eerste de website 

Damiaanhelmond.nl voort. Die hebben we modern opgezet en 

opgebouwd rond het thema ‘Gezin en de Kerk’. Dat begint al bij 

de bij geboorte, het Doopsel en dat gaat verder met de eerste H. 

Communie, het Vormsel, het huwelijk en het overlijden. Deze onder-

werpen staan dicht bij de mensen en sluiten aan bij het dagelijkse 

leven. Dit concept hebben we doorgepakt in de vorm van een krant-

je.”

De kosten van het blad worden grotendeels gedekt door advertentie-

verkoop aan serviceverleners op het gebied van de gezinsthema's. 

Zo zijn er in het blad advertenties te lezen van feestzalen, juweliers, 

drukkerijen, uitvaartondernemers, natuursteenverkopers, geboorte-

winkels, horecaondernemers, kapsalons, snoepwinkels, aannemers, 

enzovoorts. 

“Communicatiebureaus moeten nadenken over het gehele strate-

gische concept waarbij iets tot stand moet komen.” Daar ligt hun 

meerwaarde volgens Klaasen. “Maar dat werkt niet door bijvoorbeeld 

simpelweg 10.000 Euro op tafel te leggen en te zeggen: ‘hier, begin 

maar.’ De klant heeft een vraag en je gaat met hem samen onderzoe-

ken hoe je daaraan kunt voldoen.” 

LoKaaL HoUDEN
Als parochies optimaal de mogelijkheden voor goede communicatie 

willen benutten, adviseert Klaasen vooral lokale krachten in te scha-

kelen. Dat kunnen bijvoorbeeld parochianen zijn die in het reclame-

vak zitten of een uitgever die affiniteit met de kerk heeft. Klaasen: 

“Voor communicatiebureaus geldt hetzelfde. Juist de regionale com-

municatiebureaus kennen de lokale markt het beste en hebben een 

netwerk opgebouwd waar de parochie van kan profiteren. Als je de 

juiste mensen laat meekijken, hoef je niet zelf het wiel uit te vinden.”

Boekel bij de besten
De Boekelse St. Agathaparochie mag zich met haar suc-

cesvolle website een jaar lang rekenen tot de drie beste 

parochies van 2011. De parochie deed mee aan de 

landelijke RKK-wedstrijd ‘De beste parochie van 2011’ en 

werd onder andere geprezen om de overzichtelijkheid en 

actualiteit van de website. “De website is rustig en je kunt 

direct vinden wat je zoekt. Er staat niet meer op dan nodig 

is voor de parochie en hij wordt goed bijgehouden,” aldus 

pastoor René Aarden. De parochiewebsite is www.parochie-

boekel.nl. Op de eerste plaats eindigde de Joomla website 

van parochie St. Jacobus in Den Haag. “Het enige dat ik kan 

bieden is de inzet om het te leren en de toewijding om het te 

blijven doen,” vertelt webmaster Kees Nusteling van www.stja-

cobus.nl. Op www.katholieknederland.nl/parochiedag-2011 kun-

nen interviews en presentaties worden teruggekeken. 
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Een paar voorbeelden: Een brief kan 

efficiënt lijken, maar onrust zal eerder worden weg-

genomen door een persoonlijk gesprek. Werkgroepen 

met vergelijkbare taken zijn goed via een groeps-

bijeenkomst te benaderen. Wie bijdraagt aan 

Kerkbalans, wordt via het parochieblad of met een 

mailing bereikt. Feitelijke en actuele informatie, zoals 

het liturgisch rooster, taakverdeling pastoraal team, 

e.d. kan op papier, per e-mail of op internet. 

Het interne communicatiemodel van Quirke kan bij de 

keuze van communicatiemiddelen behulpzaam zijn: 

naarmate de ambities omtrent informeren of commu-

niceren hoger worden (van ‘ervan weten’ naar ‘begrip 

hebben’, naar ‘ondersteunen’, ‘zich betrokken voelen’ 

en ‘zich verbonden voelen’) zal de interactiviteit van 

het te kiezen communicatiemiddel ook hoger moeten 

worden. De gereedschapskist die voor de vorming 

van de Nieuwe Parochies is samengesteld, voorziet in 

tal van aanbevelingen rondom de inzet van communi-

catiemiddelen.

Zeven van de twaalf gevormde Nieuwe Parochies heb-

ben een nieuwe website opgezet. Zij hebben daarmee 

gekozen de parochiewebsite in het geheel te vernieu-

wen of door middel van een aparte website hun doel-

groepen op de hoogte te houden van ontwikkelingen 

rond het fusieproces. 

Een handreiking voor de praktijk
Communicatiemiddelen ‘goed gebruiken’ is efficiënt, ‘goede communicatiemid-

delen’ gebruiken effectief. Voor parochies die worden samengevoegd zijn deze 

benaderingen voorwaarden om de communicatiemachine gesmeerd te laten 

lopen. Mensen hebben van nature weerstand tegen veranderingen en zeker bij 

fusies. Daarom moet goed worden overwogen welke vorm men kiest om de paro-

chianen te bereiken. 

Websites Nieuwe Parochies

Gehoorzaamheid

zoals wanneer we bidden in het Onze 

Vader (Simone Weil kende de tekst van 

buiten, in het Grieks) ‘Uw wil geschiede’. 

Dat klinkt door in haar gebed, wanneer zij 

Hem bidt om haar aan die taak als mens 

‘gehoorzaam’ te maken. Voor de waar-

heid heeft Simone Weil alles over, die is 

haar diepste beweegreden en voor haar 

van goddelijke oorsprong. Haar geloof is 

sterk ethisch, wat blijkt wanneer zij God 

en goedheid met elkaar verbindt, maar 

ook haar ‘roeping’ op te komen voor haar 

medemensen die honger lijden. Bidden 

is voor haar een bijzonder vorm van aan-

dacht (attention), een woord dat in het 

Frans ook iets met wachten (attendre) te 

maken heeft.

drs. J. Schröder pr.

Op het eerste gezicht zullen velen zich 

over de opname van deze tekst wat ver-

bazen. Het is het enige gebed dat de 

jong gestorven Franse filosofe geschre-

ven heeft. Simone Weil, afkomstig uit 

een joodse vrijdenkersfamilie in Parijs, 

heeft indringende christelijke ervarin-

gen gekend. Bijvoorbeeld wanneer zij 

in 1937 bij bezoek aan het oude kerkje 

van Fransiscus in het Italiaanse Assisi 

schrijft: ‘ik kon er daar niet aan weer-

staan om voor het eerst in mijn leven op 

de grond neer te knielen’. Na haar briljant 

verlopen studie in de wijsbegeerte, geeft 

zij les op enkele lycea, werkt als arbeid-

ster en stakingsleider in fabrieken van 

Renault en neemt kort in Spanje deel aan 

de vrijheidsoorlog. Met haar ouders vlucht 

ze, vanwege de Jodenvervolging, naar 

de Verenigde Staten waar zij regelmatig 

de Mis bijwoont, om zich vervolgens 

in Londen bij generaal De Gaulle haar 

diensten aan te bieden voor het Vrije 

Frankrijk. Daar sterft zij in eenzaamheid 

in een sanatorium. Als filosofe zoekt ze 

intens naar de waarheid en dus naar God; 

zij weet zich door Jezus Christus gegre-

pen. Zij heeft uitvoerig beschreven waar-

om zij de stap naar het doopsel en naar 

opname in de Kerk voor zichzelf onver-

antwoord vindt – die is dan ook nooit 

geschied. Onder invloed van de Griekse 

filosofie en de door haar bestudeerde 

Indiase godsdienst gelooft zij in God als 

schepper. Dus behoort het volgens haar 

tot de wezenlijke opdracht van een mens 

om aan die scheppingskracht ‘gehoor’ te 

geven en daarin zo consequent mogelijk 

te zijn. Daarin spreekt ‘Gods wil’; wij zijn 

er toe geroepen om die uit te voeren, 

Vader, in naam van de Christus, verleen mij 

werkelijk dit alles. Dat mijn lichaam kan 

bewegen of onbewegelijk worde, soepel of stijf, 

in volledige gelijkvormigheid met uw wil. 

Dat mijn gehoor, mijn zicht, mijn smaak, 

mijn reuk, mijn tastzin helemaal het zegel 

mogen ontvangen van uw schepping. Dat mijn 

begrip, in alle scherpzinnigheid, alle inzichten 

moge samenbrengen in totale gelijkvormigheid met 

uw waarheid. Dat mijn gevoeligheid op indringende 

en zuivere wijze alle schakeringen van smart en van 

vreugde moge ervaren. Dat mijn liefde een alles verslindende 

vlam moge zijn van de liefde van God voor God. Dat dit alles 

aan mij ontrukt moge worden, verslonden door God, omgevormd 

tot het wezen van Christus; en dat het te eten worde gegeven aan al die 

ongelukkigen naar lichaam en ziel aan wie elk soort voedsel ontbreekt. Gij, 

Vader, bent de Goedheid zelf.

Simone Weil (1909-1943)

Alle Nieuwe Parochie-katernen zijn als PDF-bestand te lezen via de website www.bisdomdenbosch.nl onder de rubriek 'Nieuwe Parochie'
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