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Organisatie RK Vlietstreek 
Inleiding 
In september 2019 zag het pastoraal beleidsplan ‘Als leerling het Evangelie leven’ het licht. In het ver-

lengde daarvan heeft het federatiebestuur nagedacht over de meest adequate organisatie van de 

r.-k. federatie Vlietstreek. In dit document zijn de resultaten daarvan vastgelegd. 

De federatie bestaat uit drie samenwerkende parochies: H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas. De 

federatie kan ook gezien worden als bestaande uit vier geloofsgemeenschappen rond vier kerkge-

bouwen: HH. Benedictus en Bernadette, H. Bonifatius, St. Martinus en HH. Petrus en Paulus. Deze 

vier gemeenschappen vormen met behoud van ieders eigenheid steeds meer één geheel. Er is sprake 

van een gemeenschap van gemeenschappen. Gaandeweg zijn de drie parochies op weg naar een fu-

sie tot één parochie. 

Onze missie 
De in het pastoraal beleidsplan vastgelegde missie van de r.-k. federatie Vlietstreek luidt: 

Wij willen vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde bieden en ondersteunen en zo 

als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad het Evangelie leven. 

Visie op de organisatie 
Om handen en voeten te geven aan deze missie is een adequate organisatie van de federatie ge-

wenst. Zo kunnen we vitale en gastvrije geloofsgemeenschappen vormen die in staat zijn onze ge-

loofsovertuiging op een uitnodigende wijze uit te dragen. Paus Benedictus XVI stelde dat “de paro-

chie een vuurtoren is die het licht van het geloof uitstraalt en zo de diepste en waarachtigste verlan-

gens van het hart van de mens tegemoet komt en betekenis en hoop geeft aan het leven van de men-

sen en de gezinnen”.1 Paus Franciscus herinnert ons eraan dat “door middel van al haar activiteiten 

de parochie haar leden bemoedigt en vormt, opdat zij actief zijn in de evangelisatie”2. 

Dit vraagt een open, heldere en dienstbare organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden en in-

zichtelijke communicatielijnen waarin ieder zijn en haar talenten inzet ten bate van het geheel. Bin-

nen onze organisatie zijn vrijwilligers, bestuursleden en de leden van het pastoraal team op elkaar 

betrokken. Wij dragen verantwoordelijkheid en nemen initiatieven. Wij beseffen dat we één ge-

meenschap vormen en een gezamenlijke opdracht hebben. Het door paus Franciscus vaak gebruikte 

begrip ‘dialoog’ is ook hier een sleutelbegrip. Als leerlingen van Jezus zijn wij met Hem en met elkaar 

in gesprek om concreet uitvoering te geven aan onze opdracht in de wereld. Wij werken met elkaar 

samen met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. Zo wordt de kostbare inzet van ie-

dere parochiaan in goede banen geleid. Juist dit geeft energie en vreugde en het gevoel bij te dragen 

aan een concrete geloofsgemeenschap waar het Evangelie leeft en betekenis krijgt in het leven. Zon-

der de inzet van door het Evangelie geïnspireerde vrijwilligers is een vitale geloofsgemeenschap niet 

mogelijk. 

Veranderingen 
Veranderingen geven onrust, maar veranderingen geven ook nieuwe kansen. Laat onze onrust een 

‘heilige onrust’ zijn, een onrust van gedrevenheid en enthousiasme. Paus Franciscus benadrukt het 

belang van creativiteit, het “zoeken naar nieuwe wegen, (…) een weg zoeken om het Evangelie te 

 
1 BENEDICTUS XVI, Homilie: Tijdens het bezoek aan de Romeinse parochie ‘Santa Maria dell’Evangelizzazione’, 

2006. 
2 FRANCISCUS, Evangelii Gaudium, 2013, 28. 
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verkondigen”.3 De veranderingen zijn bedoeld om in een nieuwe stijl van gemeenschap en samen-

werking, ontmoeting en nabijheid, barmhartigheid en liefdevolle zorg het Evangelie te verkondigen. 

Het gaat erom dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt “die in staat is alles te veranderen, zodat 

gewoonten, stijlen, roosters, taal en elke kerkelijke structuur geschikte kanalen worden voor de evan-

gelisatie van de wereld van vandaag, in plaats van voor zelfbehoud”.4 

Vanaf het begin van het christendom is de lokale gemeenschap, de parochie er om te voorzien in de 

lokale behoefte: het Evangelie dicht bij de mensen te brengen door de verkondiging van het geloof 

en de viering van de Sacramenten. Paus Johannes Paulus II zei hierover: “De parochie moet vervol-

maakt en geïntegreerd worden in vele andere vormen, maar zij blijft nog steeds een onmisbaar or-

gaan van primair belang in de zichtbare structuren van de Kerk.”5.De lokale aanwezigheid van de pa-

rochie vraagt dat de cultuur en eigenheid van de lokale geloofsgemeenschap gericht is op haar lokale 

opdracht. Dit vraagt binnen de federatie om eenheid in verscheidenheid. 

Onze opdracht als Kerk ter plaatse is groot maar onze middelen zijn altijd beperkt. Dit geldt zowel 

voor de omvang van het pastoraal team als voor de beschikbaarheid van vrijwilligers. We moeten 

onze tijd die we aan de Kerk geven zo goed mogelijk besteden. Dit vraagt dat de relatie tussen pasto-

raal team en vrijwilligers vooral op de inhoud wordt gericht en niet op de praktische uitvoering. 

Binnen onze gemeenschap van gemeenschappen zijn er zaken die lokaal binnen de geloofsgemeen-

schap rond een kerkgebouw en zaken die federatief voor de vier geloofsgemeenschappen gezamen-

lijk georganiseerd moeten worden. Zo wordt recht gedaan aan de eigenheid van de lokale gemeen-

schap en aan de gezamenlijkheid en het gedeelde belang van het geheel. 

Een nieuwe organisatiestructuur 
Als antwoord op de bovenstaande overwegingen stelt het bestuur een organisatiestructuur voor die 

bestaat uit lokale taakveldteams per geloofsgemeenschap en federatieve taakveldteams voor de ge-

hele federatie. De lokale teams zijn vier altaarteams en vier beheerteams. De federatieve teams zijn 

een vormingsteam, een diaconieteam en een communicatieteam. 

Naast genoemde taakveldteams kent de federatie de lokale en federatieve secretariaatsfuncties, de 

zorg voor de vrijwilligersorganisatie, lokale en federatieve financiële werkgroepen en activiteiten en 

federatieve adviescommissies op het gebied van beleggingen en gebouwen.  

De nieuwe organisatie vraagt om een heldere en toegankelijke beschrijving. Deze wordt vastgelegd 

op de website van de federatie. Hierin worden ook de namen van de taakveldcoördinatoren en hun 

e-mailadressen vermeld. 

Dit levert de volgende organisatiestructuur op. 

 
3 FRANCISCUS, Toespraak: In gesprek met parochiepriesters van Rome, 2013. 
4 FRANCISCUS, Evangelii Gaudium, 2013, 27. 
5 JOHANNES PAULUS II, Toespraak: Tot de algemene vergadering van de Congregatie voor de Clerus, 1984. 
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Taakvelden 
Elk team heeft een specifieke opdracht, een eigen taakveld. De leden van de teams zijn aanspreek-

punt voor de binnen het betreffende taakveld actieve vrijwilligers. Zij zorgen voor de goede informa-

tievoorziening naar deze vrijwilligers en voor de afstemming tussen de verschillende werkgroepen. 

Zij hebben aandacht voor de waardering, stimulering en scholing van de betrokken vrijwilligers. In 

overleg met het betrokken lid van het pastoraal team of van het federatiebestuur geven zij uitvoering 

aan hun opdracht. De teams adviseren het pastoraal team of het federatiebestuur inzake het beleid 

betreffende hun taakveld en doen concrete voorstellen aan het federatiebestuur betreffende het 

scheppen van de benodigde voorwaarden. Het pastoraal team zorgt voor de verdieping van de vrij-

willigers met betrekking van hun specifieke opdracht. Voor de lokale teams geldt dat zij voor federa-

tiebrede aangelegenheden binnen hun taakveld contact met elkaar onderhouden. 

Organisatie van de teams 
Ieder team kent een kerngroep met daarin een taakveldcoördinator met rol van vice-voorzitter en 

secretaris, één of meer spilfiguren die een sterke betrokkenheid bij het taakveld hebben, en een lid 

van het pastoraal team of van het federatiebestuur dat verantwoordelijk is voor dit taakveld. Deze 

laatste persoon is niet noodzakelijk bij iedere bijeenkomst van het kernteam aanwezig. De leden van 

ieder kernteam worden aangesteld door de pastoor. Taakveldcoördinatoren worden voor een peri-

ode van vier jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar tot het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig 

jaar. 

Ieder team kent vergaderingen van alleen de kerngroep als ook bijeenkomsten met vertegenwoordi-

gers van de tot het taakveld behorende werkgroepen en activiteiten. Binnen het algemene kader 

stelt ieder team zijn eigen werkwijze vast. 

Jaarlijks is er een bijeenkomst van alle taakveldcoördinatoren (lokaal en federaal) met het gehele 

pastoraal team. Per geloofsgemeenschap hebben de taakveldcoördinatoren van het altaarteam en 

het beheerteam regelmatig contact met elkaar. 

Altaarteams 
De vier altaarteams zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de liturgie en de daarmee sa-

menhangende activiteiten in de betreffende kerken. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de 

liturgie ligt bij de betreffende voorganger en het pastoraal team. 
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De volgende werkgroepen en activiteiten maken deel uit van de altaarteams: acolieten en misdie-

naars, Allerzielen- en nabestaandenviering, altaarbloemetjeverzorgers, bloemschikkers, collectanten, 

collecte-afstorters, concertmedewerkers, gravenzegening, kerklinnenreinigers, koffieschenkers, koor-

leden, kosters en kerkinrichters, lectoren, lectorenbladsamenstellers, liturgieblaadjesmakers, litur-

gischmateriaalbestellers, Mariakapelopenaars en -sluiters, rozenkrans- en kruiswegvoorbidders, spe-

cialevieringenmedewerkers, welkomgroep en coronacoördinatoren en woorddienstvoorgangers en 

gebedsleiders. 

Beheerteams 
De vier beheerteams zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuur verantwoordelijk voor het 

dagelijks beheer en onderhoud van de betreffende kerken en gebouwen. De primaire functie van de 

kerken en pastorieën is het onderdak bieden aan de liturgie en andere kerkelijke activiteiten. Daar-

naast zijn de gebouwen ook beschikbaar voor andere activiteiten mits deze geen afbreuk doen aan 

de primaire functie. Kerkgebouwen hebben ook een missionaire betekenis. Zij zijn zichtbare tekens 

van Gods aanwezigheid in de wereld. 

De volgende werkgroepen en activiteiten maken deel uit van de beheerteams: beheer en verhuur 

kerk, beheer en verhuur zalen, beheer begraafplaats, verhuur kerk aan andere kerkgemeenschappen, 

inkoop niet-liturgische zaken, keuken- en toiletlinnenverzorgers, onderhoud gebouwen en installa-

ties, schoonmaak kerk, schoonmaak zalen, tuinonderhoud, vuilnisafvoer. 

Voor de geloofsgemeenschap rond de H. Bonifatiuskerk geldt dat ook de Stichting Vrienden van de 

Bonifatius deelneemt aan het betreffende beheerteam. 

Vormingsteam 
Het vormingsteam is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en de continuïteit van de cate-

chese- en vormingsactiviteiten binnen de federatie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de 

catechese- en vormingsactiviteiten ligt bij de betreffende werkgroep en het pastoraal team. 

De volgende werkgroepen en activiteiten maken deel uit van het vormingsteam: Sacramentenvoor-

bereiding (Doopsel van kinderen, eerste heilige Communie, Vormsel, Huwelijk en Doop en Vormsel 

van volwassen), kindercatechese en gezinsvieringen (KindervertelViering, KinderWoorddienst en Tie-

nerkwartier), jongerenpastoraat (na-Vormselgroep Next level), volwassencatechese (Alpha, post 

Alpha, CaFe, Advent- en Veertigdagentijdinleidingen, Ignatiaans bidden, Geloven-Nu en Eigentijdsge-

loven, programmacommissie (lezingen en Cinekerk), bedevaarten en reizen).  

Diaconieteam 
Het diaconieteam is verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van caritas en diaconie bin-

nen de federatie. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de materiële hulpverlening en het 

omzien naar elkaar. Vanuit het pastoraal team is de portefeuillehouder diaconie de voorzitter van 

het diaconieteam. 

De volgende werkgroepen en activiteiten maken deel uit van het diaconieteam: materiële hulpverle-

ning (collecterooster, (Inter-)Parochiële CaritasInstellingen, justitiepastoraat, Missie, Ontwikkeling en 

Vrede, deelname aan oecumenische diaconale activiteiten en organisaties, Voedselbank) en omzien 

naar elkaar (algemene ziekenzalving, contactpersonen, maaltijden, nabestaandenzorg, ouderen en 

zieken, verstandelijk beperkten, vervoer naar de kerk, ziekencommunie). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de (Inter-)Parochiële CaritasInstellingen wel deel uitmaken van 

de parochies maar niet onder verantwoordelijkheid van het federatiebestuur en het pastoraal team 

vallen. Zij zijn zelfstandige rechtspersonen onder de verantwoordelijkheid van de bisschop van Rot-

terdam. 
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Communicatieteam 
Het communicatieteam is verantwoordelijk voor de openbare communicatie binnen de federatie en 

vanuit de federatie naar buiten. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van op pastoraal ge-

bied ligt bij het pastoraal team en op zakelijk gebied bij het federatiebestuur. 

De volgende werkgroepen en activiteiten maken deel uit van het communicatieteam: Kerk aan de 

Vliet, website, social media (Facebook), berichten in de lokale pers, promotie RK Vlietstreek, live 

stream van vieringen, video-opnames. 

Berichtgeving over federale en lokale activiteiten worden door de voor deze activiteiten verantwoor-

delijke werkgroepen bij de redacties van de verschillende media aangedragen. 

Secretariaten 
De lokale secretariaten verzorgen onder andere de receptiefuncties in de pastorieën (Open Huis), de 

ledenadministratie, de misintenties, de administratieve ondersteuning bij Sacramenten, het regelen 

van uitvaarten, de postafhandeling, het archief en de bezorging van Kerk aan de Vliet. Federatieve 

secretariaatsfuncties zijn het bijhouden van de parochieregisters (doopboeken), de noodtelefoon en 

uitschrijvingen. De ondersteuning van pastoraal team en federatiebestuur is zowel een federatieve 

als ook een lokale taak. De federatiecoördinator is het aanspreekpunt voor de lokale secretariaten. 

Vrijwilligers 
De zorg voor de vrijwilligers ligt primair bij de verschillende taakveldteams. De algemene en overkoe-

pelende zorg voor de vrijwilligersorganisatie ligt bij het federatiebestuur, dat zich hierin laat onder-

steunen door deze commissie. 

Financiën 
De lokale en federatieve financiële werkgroepen en activiteiten betreffen: Actie Kerkbalans, crediteu-

renbeheer, factuuradministratie en -accordering, controle en inboeken kasstaten, collectestaten, 

bank en GIVT, administratie kerkbijdragen, debiteurenbeheer, voorbereiden boekhoudkundige ver-

werkingen, klaarzetten betalingen. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van 

de penningmeester van het bestuur. 

Adviescommissie beleggingen 
De adviescommissie beleggingen adviseert het federatiebestuur inzake de beleggingsportefeuilles. Zij 

verzorgt periodieke portefeuillerapportages over ontwikkeling en rendement. Zij baseert zich op de 

Beleggingsrichtlijn voor Besturen van Parochies van het bisdom Rotterdam en vraagt periodiek ex-

terne audits en advies aan bij derden. 

Adviescommissie gebouwen 
De adviescommissie gebouwen adviseert het federatiebestuur inzake het beheer en onderhoud van 

de gebouwen. Zij laat een meerjarenonderhoudsplan voor alle gebouwen op stellen, zorgt voor de 

rijksmonumenten voor SIM-aanvragen (subsidieregeling instandhouding monumenten). Zij zorgt voor 

het opstellen en laten uitvoeren van veiligheids- en risicoplannen en voor de brand-, veiligheid- en 

verzekeringseisencontrole. 


