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De pastoraatgroep 
De pastores Hans Vossenaar OFM en de pastoraal werker Marieke Feuth vormden samen met 
een aantal parochianen uit de drie geloofsgemeenschappen de pastoraatgroep(PG). 
De PG dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden van de pastores en de activiteiten van de 
vrijwilligers in de drie parochies goed aansluiten op de behoeften van de parochianen op het 
terrein van het pastoraat. Verder is de PG verantwoordelijk voor het pastoraal beleid en geeft 
leiding aan de parochie, samen met het Parochiebestuur. 
 
De parochie wil nog wat meer dan tot nu toe al het geval was, aansluiten bij wat er onder de 
parochianen leeft. Daarom is gekozen voor een doelgroepsgewijze benadering. 
 
De onderscheiden doelgroepen zijn:  
• de kerngemeenschap, (mensen die zeer regelmatig deelnemen aan de activiteiten van de kerk  
                                      of beroep hierop doen) 
• jongeren, 
• parochianen die beroep doen op pastores van de parochie,  
• jonge gezinnen, 
• ouderen en parochianen die te maken hebben met ziekte en dood. 
De leden van de Pastoraatsgroep worden benoemd uit parochianen door de pastoor. Zij zijn 
bij voorkeur afkomstig uit de werkvelden. 
 
Samenstelling van de Pastoraatsgroep: 
 

 Hans Vossenaar  OFM, pastoor 
 Marieke Feuth, pastoraal werker 
 Martien Jansen (vicevoorzitter)  
 Jannie Korver (notulist, geen lid van de PG) 
 Mieke Bartholomeus 
 Han van der Bolt ( tot 29 juni 2017) 
 Nel Bussink 
 Johan Douwes (vanaf 24 november 2016) 
 Theo van Eijk 
 Jacques van der Graaf 
 Martien Habraken (vanaf  
 Louis Koenen 
 Ton Koonen 
 Maria Loonen 
 Co de Rooij 
 Theo van Rooij ( vanaf 16 februari 2017) 
 Tiny Smulders ( tot 24 november 2016) 
 Han Waalen  
 Paul de Witte 
 Paul Peters. Vanwege gezondheidsredenen agenda lid. 
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Werkvelden 
 Het werk in de parochie is verdeeld over een aantal werkvelden. De werkvelden worden 
aangestuurd, begeleid en gecoördineerd door de werkveldvoorzitters. 
De vijf onderscheiden werkvelden zijn: 
 

• Diaconie 
• Levensbegeleiding en Ouderenpastoraat 

• Catechese 
• Liturgie 

• Parochieopbouw 
 
 
Werkveld Diaconie 
Werkveldvoorzitter: Johan Douwes 
 
Het werkveld diaconie zet zich  vrijwillig in vanuit de christelijke achtergrond, betrokkenheid 
en barmhartigheid om mensen helpen in nood, die nergens anders terecht kunnen, en wenst 
een bijdrage te leveren aan maatschappelijke problemen. Het liefst door echt in contact te 
komen met mensen om daardoor elkaar te inspireren.  
 
Het werkveld diaconie omvat : 

 Werkgroep voor Diaconie 
 De werkgroep voor Diaconie organiseert, coördineert, communiceert en bewaakt alle 
activiteiten onder het werkveld Diaconie. Ze zoekt actief, en onderhoudt, 
samenwerkingsverbanden zoals met de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN), de LEV groep 
Nuenen en de Gemeente Nuenen. 

 Parochiële Caritas Instelling (PCI) Heilig Kruis 
De PCI richt zich op materiële noden van personen, gezinnen en groepen in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten en kan door middel van giften en renteloze leningen helpen die nood te 
lenigen. Ook zal de PCI – indien nodig – verwijzen naar deskundige hulp. De PCI heeft een 
eigen bestuur dat de aanvragen beoordeelt en hierover besluit. 

 De MOV groep Missie, Ontwikkeling en Vrede  
 De MOV organiseert jaarlijks de gezamenlijke Solidariteitsviering waarbij een maaltijd 
geserveerd wordt uit het ontwikkelingsland van het te ondersteunen project. De MOV steunt 
landelijke campagnes zoals Memisa, MIVA, Missio en de Vastenactie door hiervoor aandacht 
te vragen via voorlichting, collectes en speciale acties. In de jaarlijkse Vredesweek worden, 
vanuit een thema, kerkactiviteiten en actuele discussie- en gespreksavonden begeleid en 
georganiseerd.  

 De Jumelage met de parochie San Miguel in Tucurú , Guatemala.  
In het najaar van 2017 is er een Tucurú-reis geweest om in het kader van de parochieband 
tussen Nuenen en Tucurú te kijken hoe we de Jumelage in de toekomst vorm gaan geven. Met 
de Stichting Nuenen-Guatemala wordt samengewerkt aan concrete projecten. 
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 Werkgroep “Welkom Picknick”  
Een nieuw initiatief van de werkgroep Diaconie samen met de PGN, de LEV groep en 
gesteund door de Gemeente Nuenen. In het najaar van 2017 kwamen ongeveer 150 
vluchtelingen en Nuenenaren bijeen in de Clemenskerk. Doel was om onder het genot van een 
picknick contacten tot stand te laten komen en om met elkaar te praten over hoe dingen in 
Nederland en Nuenen gaan. Ook om aan iedereen in Nuenen duidelijk te maken dat ieder 
mens van goede wil, ook alle vluchtelingen, welkom zijn in Nuenen. Dat je ongeacht ras, 
land, geloof dat je hebt, er toe doet … dat we elk mens ook onszelf en onze kinderen een 
mooie toekomst gunnen. 

 Interkerkelijke kerstpakkettenactie 
 In de kersttijd wordt in samenwerking met PGN het winkelend publiek bij enkele 
supermarkten uitgenodigd extra levensmiddelen te kopen en deze af te dragen. Hiervan 
worden kerstpakketten samengesteld voor mensen die een dergelijk extraatje goed kunnen 
gebruiken. 

 Diaconale collecte 
 Acht tot tienmaal per jaar wordt tijdens de kerkdiensten een tweede collecte gehouden, 
bestemd voor een missionair of diaconaal doel. 
 
Werkveld Levensbegeleiding en Ouderenpastoraat 
Voorzitter: Co de Rooij + vacature 
 Het werkveld levensbegeleiding en ouderenpastoraat richt zich vooral op de begeleiding rond 
zingeving- en levensvragen van mensen in een gelovig perspectief.  
 Het beraad van dit werkveld initieert en coördineert ook activiteiten voor ouderen. 
 De volgende werkgroepen zijn binnen dit werkveld actief: 

  Bezoekgroep (voor ouderen en zieken)  
 De leden van deze groep bezoeken parochianen van 85 jaar en ouder. Zij bezoeken ook zieke 
parochianen thuis en in het ziekenhuis. En samen met de pastores verzorgen zij de 
ziekencommunie en ontmoetingsmiddagen. 
De bezoekgroep telt 12 leden. Van de 310 adressen (85 plussers) werden er ruim 200 bezocht. 
Er is dus behoefte aan versterking. Hoe gaan we dat doen? 
Het aantal bezoeken per bezoeker per jaar varieert sterk. Over de aard en inhoud van de 
gesprekken is weinig bekend. Wel is er een sterke vraag naar toerusting. Daarvoor worden 
workshops etc. aangeboden. 
Daarnaast is er een groep die ieder jaar de middagen voor 75-plussers organiseert. 
De bezoekgroep vergadert iedere drie maanden en wisselt ervaringen en vragen uit. 

 Ouderen en zieken, Gerwen 
De bezoekgroep telt 8 leden. Er zijn 102 adressen. Er worden 50 bezoeken afgelegd. Het 
bezoek varieert per bezoeker van 1x per jaar tot 1x per maand. 
Er wordt 1x per jaar een ochtend georganiseerd voor 75plussers. 

 Ouderen en zieken, Nederwetten 
Zieken- en ouderenbezoek zijn informeel geregeld. Ons kent ons en de verbindingslijnen zijn 
kort. De Klankbordgroep met 6 leden organiseert en superviseert waar nodig. 
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 Ouderen 75 
Iedereen die vanaf 1993 ( het begintijdstip van deze activiteit) een felicitatie heeft ontvangen 
voor de 75ste verjaardag wordt uitgenodigd. 1014 Mensen, 300 ouder dan 85 en 74 ouder dan 
90 jaar, zijn aangeschreven.   
De locatie is de huiskamer: niet altijd ideaal o.a. vanwege de verstaanbaarheid. Veel mensen 
horen slecht en bellen daarom af. 
Ieder jaar zie je veel dezelfde parochianen terugkomen. Een teken dat velen deze 
bijeenkomsten die ook altijd gezellig zijn, waarderen. 
Het organiserend groepje geniet er ook van en gaat er graag mee door. 

  Oecumenische werkgroep Rouwbegeleiding (oecumenisch) 
 De groep is samengesteld uit leden van de parochies Nuenen, Gerwen en Nederwetten en van 
de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN). Zij bezoeken rouwenden en organiseren 
bijeenkomsten waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten.  
 De groep verstuurt, via het secretariaat, met tussenpozen van twee maanden brieven naar 
mensen die hun partner verloren hebben om hun steun te betuigen en hun te helpen het verlies 
een plaats te geven. 
 
 Werkveld Catechese 
Werkveldvoorzitters: Louis Koenen en Han Waalen. 
 Het werkveld catechese richt zich vooral op de vorming van gelovigen vanuit de katholieke 
traditie in gesprek met hedendaagse vragen.  
 Bij dit werkveld zijn de volgende (werk)groepen actief: 

 Werkgroep doopvoorbereiding 
Deze werkgroep heeft 10 voorbereidingsavonden per jaar. 
 De groep houdt een doopgesprek met ouders van dopelingen en organiseert 2 x per jaar een 
terugkomviering rond de doopschelp. 

 Werkgroep Eerste Communie 
 De werkgroep organiseert de gehele voorbereiding op de eerste communie van kinderen en 
ouders en regelt de praktische gang zaken hierbij, tot en met de vieringen.  

 Werkgroep vormsel 
 De werkgroep organiseert de gehele voorbereiding op de het vormsel van kinderen en ouders 
en regelt de praktische gang van zaken hierbij tot en met de vieringen.  
Ook na het vormsel worden de jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten bij 
M25. 

 Werkgroep huwelijksvoorbereiding 
 Toekomstige bruidsparen nemen deel aan drie inhoudelijke bijeenkomsten als voorbereiding 
op hun huwelijk. De werkgroep organiseert dit, waarna elk bruidspaar met een van de 
pastores hun viering voorbereidt. 

 Werkgroep Volwassenen- en Gezinscatechese 
 De groep organiseert bijbelgroepen en groepen rond de methode 'verfrissing' en 'verdieping' 
en is betrokken bij de themamiddagen voor ouderen. Ook is zij betrokken bij de organisatie 
van themabijeenkomsten in de Advent en Veertigdagentijd en van bijzondere thema-avonden. 
De groep werkt ook samen met Vorming en Toerusting van de PGN. 
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Werkveld Liturgie 
Voorzitters: Paul de Witte en Theo van Eijk  
 Liturgie is de samenkomst van christenen rond de Schrift om hun leven te vieren in woord en 
gebed, in tekens en symbolen, in handelingen en riten, in muziek en zang, als ontmoeting met 
God en met elkaar. 
 Het werkveld liturgie richt zich op de vorm en inhoud van de vieringen in de parochie. 
 Ook op liturgisch gebied zijn een aantal werkgroepen actief. 

 Werkgroep Liturgie 
 Deze groep zorgt voor aangepaste liturgie bij bepaalde gelegenheden, zoals de 
Veertigdagentijd, Advent, Kerstmis enz. 

 Werkgroep gezinsvieringen, valt onder werkveld Catechese 
 De groep bereidt maandelijkse een gezinsviering voor. 
In Gerwen en Nederwetten wordt deze eenmaal per jaar georganiseerd. 

 Oecumenische werkgroep vieringen 
 Deze groep bereidt de oecumenische vieringen voor. 

 Werkgroep woord-en communiediensten 
 Een keer per maand is er een Woord- en Communiedienst. Een of twee van de leden van de 
groep bereidt deze voor en gaat voor in de dienst. Tevens verzorgt hij/zij dan de verkondiging 
in de andere diensten van dat weekeinde. 
In Gerwen en Nederwetten is ook een werkgroep, die maandelijks een dienst verzorg in beide 
kerkdorpen. 

 Avondwakegroep 
 Leden van deze groep verzorgen de Avondwake aan de vooravond van een uitvaart. Een jaar 
na het overlijden brengen zij het gedachteniskruisje naar de nabestaanden. Zij verzorgen ook 
de Allerzielendienst. 
In Nederwetten heeft ook een avondwakegroep en brengen de dames van de rouwbegeleiding 
de gedachteniskruisjes naar de nabestaanden. 

 Acolieten bij uitvaarten 
 Zij assisteren de voorganger bij uitvaarten.  

 Lectoren/lectrices en misdienaars 
 Zij assisteren bij de eucharistievieringen. Nederwetten heeft drie colieten, een organist en 
twee cantors voor de zondagse vieringen. 

 Collectantencollege 
 Zij verzorgen de collectes tijdens de vieringen. 

 Parochiekoren 
 Deze koren verzorgen eens per twee of drie weken de zang in de vieringen op zon- en 
feestdagen. In Nederwetten is bovendien een koor specifiek voor de avondwakes. 

 Het Gregoriaans koor 
 Dit koor zingt de traditionele Gregoriaanse gezangen. Het koor zingt op op de 3e zondag van 
de maand. 

 Het gelegenheidskoor 
 Dit koor zingt bij uitvaarten, jubileum- en huwelijksvieringen. Het koor repeteert 2 keer per 
maand op een dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00. 

 Het kinderkoor 
Doel is catechese als onderdeel van de kindervieringen. 
 Het kinderkoor is een koor voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 à 14 jaar. 
 Zij repeteren elke maandagavond in de kerk en zingen een keer per maand tijdens de 
gezinsviering. Een groep uit parochiebestuur ondersteunt de diensten. 
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 Jongerenkoor Jocanto 
 Zij verzorgen 5 à 6 keer per jaar een viering die zij zelf uitwerken rond een thema. 

 Enode koor 
 Het dameskoor zingt enkele malen per jaar een mis in de H. Clemens  

 Organisten en dirigenten 
 Zij verzorgen de muziek tijdens de vieringen en leiden en begeleiden de koren. 

 Cantors voor volkszang 
 Zij zingen voor en begeleiden de zang van de kerkgangers als er geen koor aanwezig is. 
Op dagen dat er geen koor beschikbaar is, worden de vieringen op een andere wijze 
opgeluisterd. Dit kan zijn: orgel en volkszang, panfluit, zang of cd muziek. 
 
Werkveld Parochieopbouw 
Voorzitter: Mieke Bartholomeus en Theo van Rooij.  
 Onder dit werkveld vallen die activiteiten die voor de vier vorige werkvelden 
voorwaardenscheppend zijn. 

  Parochiesecretariaat 
 Het parochiesecretariaat is 5 ochtenden per week geopend van 9 tot 12 uur. Voor alle 
medewerkers geldt dat zij een ochtend in de week vast aanwezig zijn en dat zij dan alle 
voorkomende werkzaamheden verrichten zoals: ontvangen van mensen, aannemen van de 
telefoon, inschrijven van missen, verzorgen van post, kleine kopieerwerkzaamheden, enz. 
Daarnaast heeft ieder nog specifieke taken. Zaken voor Gerwen en Nederwetten worden 
geregeld door de Klankbordgroepen o.l.v. Maria Loonen en Nel Bussink. 

 Rond kerk en pastorie 
 Parochianen die alleen of in groepjes allerlei voorkomende werkzaamheden uitvoeren in en 
rond kerk en pastorie. 

 Kosters 
 Zij zijn belast met de dagelijkse zorg voor kerkgebouw en vieringen. 

 Postbezorgers 
 Zij bezorgen wekelijks de interne post bij de parochianen. 

 Oecumene Raad van Kerken 
 Deze groep bevordert de oecumenische samenwerking tussen de parochies van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN). 

 Werkgroep kerkhof 
 De groep zorgt ervoor dat het kerkhof er verzorgd uitziet. 

 Redactie Parochienieuws 
 De groep verzorgt de inhoud en de opmaak van het parochieblad. 

 Verzorging Themavieringen 
Incidenteel verzorgen zij het drukwerk voor de themavieringen 

 Bezorger Parochienieuws 
 Zij bezorgen het parochieblad in de eigen woonomgeving. 

 Wijkcontactpersonen 
 Zij signaleren veranderingen in de eigen woonomgeving en geven deze door aan het 
parochiesecretariaat; zij bezorgen een kaartje namens de parochie bij belangrijke 
gebeurtenissen zoals geboorte, ziekte, overlijden. 

 Werkgroep koffie op zondagochtend 
 Elke zondag is er gelegenheid om koffie/thee te drinken na de viering van 11.00 uur. 
 De leden van de groep verzorgen dit bij toerbeurt. 

 Werkgroep Kerkbalans 
 Deze groep organiseert de jaarlijkse actie Kerkbalans. 
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 Beheer kerkhof 
 Deze persoon is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het kerkhof en de 
toewijzing van graven. 
In Nederwetten is een werkgroep voor het kerkhof en Hooidonkpark 

 Bloemschikgroep 
 Deze groep verzorgt de bloemversieringen in de kerken. 

 Werkgroep Schoon Schip 
Deze poetsengelen verzorgen het interieur van de kerken. 

• Archief 
 Enkele personen die het oude archief van de parochie verzorgen middels systematiseren en 
digitaliseren. 
 
 
 
Vergaderingen PG 2016-2017 
Deze hebben in 2016 plaats gevonden op: 

 17 oktober met PB 
o Besproken is toen o.a.: 

 Jaarverslag parochiebestuur 
 Gebruik Dropbox 
 Werkzaamheden werkvelden Liturgie, Levensbegeleiding, Catechese, 

Secretariaat en werkgroepen Gerwen en Nederwetten 
 Geloven in de Toekomst 
 Communicatie 
 Kerkdienst in St. Jan op 27 november 2017 
 WMO 
 

 24 november 
o Besproken is toen o.a.: 

 Stand van zaken Masterplan 
 Jaarverslag 2015-2016 

 
In 2017: 
 19  januari 

o Besproken is toen o.a.: 
  Thema “Voltooid Leven”  
 Masterplan 

 
 16 februari 

 Stand van zaken werkvelden 
 Verbroken familierelaties 
 Status “Geloven in de toekomst” 

 
 15 maart  

o Besproken is toen o.a.: 
 Reisplan Tucurú 
 Gebruik Facebook 
 Wandeling in de Paasnacht 
 Toename uitvaarten en personele bezetting hiervoor 
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 19 april met PB 

o Besproken is toen o.a.: 
 Stand van zaken diverse werkvelden 
 Project “Geloven in de toekomst” 
 Training vrijwilligers 
 Facebook 
 Dropbox 
 Geluidsinstallatie H.Clemenskerk 

 
 
 
 

 24 mei 
o Besproken is toen o.a.: 

 Instructie Dropbox 
 Kennismaking met Johan Douwes als nieuwe voorzitter werkveld 

Diaconie 
 Brainstormproject Statushouders 
 Plaatsing thema’s op website 
 Vervolgdiscussie Voltooid Leven 
 Redactieraad 
 Ontlasting werksituatie Hans en Marieke 
 Terugblik vrijwilligersavond  
 Religieus populisme 
 Cursus of training in kader WMO 

 
29 juni 

o Besproken is toen o.a.: 
 Gebruik Dropbox 
 Religieus populisme 
 Voortgang reis naar Tucurú 
 Deelname verenigingenmarkt 10 september 2017 
 Brief van Hans over uitvaarthuis 
 Afscheid Han v.d. Bolt 

 
21 september 

o Besproken is toen o.a.: 
 Evaluatie lunch statushouders 9 september 2017 
 Vervolg begeleiding vergunninghouders door onze parochie 
 Communicatie 
 Verslag en stand van zaken werkveld Catechese 
 Thema’s in kader “Samenleving en Geloof” 
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Ontvangst van vergunninghouders op 9 september 2017. 
Ruim 150 mensen bezochten deze bijeenkomst. 

 


