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Projectleider aan het woord  
 

In het cluster Rotterdam-Zuid (tussen Oude en 

Nieuwe Maas) is de clustervorming in september 

2010 gestart. Het cluster bestrijkt het gebied van de 

parochies Heilige Drie-Eenheid, Onze Lieve Vrouw 

van Lourdes, Emmausgangers, Goede Herder en H.H. 

Engelbewaarders, St. Augustinus en St. Joris.  

 

Een boeiende samenstelling van 

geloofsgemeenschappen, die in de toekomst gaan 

samenwerken. Die samenwerking wordt momenteel 

voorbereid en begeleid door de begeleidingsgroep. 

Parochianen uit de parochies maken deel uit van de 

begeleidingsgroep. Wellicht herkent u iemand op 

bijgaande foto. Met genoegen stel ik de leden van de 

begeleidingsgroep aan u voor: pastoor Willem Froger 

vertegenwoordigt het pastorale team, Ton Jacobs 

namens parochie De Emmausgangers, vanuit St 

Augustinus in Barendrecht Ad Besems, René Dentro 

vertegenwoordigt St Joris in Ridderkerk en Claudius 

van 't Westende Meeder zit er vanuit de personele 

unie van de parochies Heilige Drie-Eenheid en Onze 

Lieve Vrouw van Lourdes.  

 

En wat doet die begeleidingsgroep dan zoal, vraagt u 

zich misschien af. Nou, de taak van de 

begeleidingsgroep is om de parochies (besturen en 

pastoraal team) klaar te maken om te gaan 

samenwerken als federatie met versterkt mandaat. 

Dat vraagt aandacht om te komen tot pastorale 

samenwerking van pastoraal team en parochies. Ook 

de bestuurlijke organisatie zal gaan veranderen. en 

dat vergt tijd en energie. De taak van de 

begeleidingsgroep is om aan te geven wat er nodig is 

om tot samenwerking in een federatie te komen. Er 

worden opdrachten geformuleerd en door 

parochianen uitgevoerd. Daarbij biedt het 

bisdombureau hulp aan in de vorm van 

projectmedewerkers. De leden van de 

begeleidingsgroep werken onder 

verantwoordelijkheid van de parochiebesturen. De 

parochiebesturen besluiten uiteindelijk over de 

resultaten van al die opdrachten. 

 

Doel van dat alles is om in het najaar van 2011 een 

federatie op te richten, waarin de parochies 

vruchtbaar samenwerken. Die samenwerking zal 

 
 

leiden tot een goede invulling van de pastorale zorg 

door de leden van het pastorale team, waarbij de 

plaatselijke eigenheid recht wordt gedaan.  

 

Marian Verhaegh, projectleider 

 

  
   De begeleidingsgroep 

 

Taakgroep communicatie cluster 2  

 

In deze eerste nieuwsbrief over de clustervorming 

wil ik u graag de leden voorstellen uit het deelproject 

communicatie:  

Projectmedewerker:  

Willien van Wieringen leidt deze taakgroep. Zij heeft 

verschillende clustervormingsprocessen in het land 

begeleid.  

Afgevaardigde van de begeleidingsgroep:  

Willem Froger.  

Afgevaardigden vanuit de verschillende parochies: 

Augustinus:    Astrid de Wit.  

Sint Joris:    Karin Janze.  

OLV van Lourdes  

en Heilige Drie-Eenheid:  Hans Uijlenbroek.  

Emmaüsparochie:   Juan Jonas en  

    Marian van Kleinwee.  

 

Op 21 december is de taakgroep gestart in een 

prettige sfeer. We hebben kennis gemaakt en onze 

opdracht gekregen. Deze bestaat uit twee delen:  

 

1. communicatie tijdens de clustervorming (tot 

september 2011):  

- we zullen het komende jaar verschillende 

informatie bijeenkomsten organiseren voor alle 

parochianen. 
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- aan het einde van iedere maand verschijnt er een 

nieuwsbrief over de voortgang van de 

clustervorming, waarin:  

 o korte schetsen van de deelnemende 

 parochies geschreven kunnen worden om 

 elkaar (nog beter) te leren kennen.  

 o het pastorale team zijn ontwikkelingen 

 kenbaar zal maken.  

 o elke maand twee taakgroepen informatie 

 zullen geven over hun werkzaamheden.  

Een taakgroep werkt voor een deel-onderwerp van 

de clustervorming Het project kent de volgende 

taakgroepen:  

 - missionaire dynamiek  

 - pastoraat op maat  

 - opstellen van een pastoraal beleidsplan  

 - oprichten van pastoraatgroepen per 

 parochie  

 - opbouwen van een bestuurlijke structuur 

 van het cluster  

 - communicatie  

 - inrichten van een clustersecretariaat  

 - inrichten van de centrale werkplek van het 

 pastorale team  

 - opzetten ledenadministratie  

 - opzetten van financiële administratie  

 - personeelsbeleid  

 

 
Augustinusparochiekerk 

 

2. communicatie ná de clustervorming:  

we onderzoeken hoe communicatie zinvol 

vormgegeven kan worden na de start van de 

samenwerking in het cluster op 1 september. Er zal 

advies uitgebracht worden aan het federatiebestuur. 

Een boeiende opdracht, wij hebben er zin in! 

 

Marian van Kleinwee 

Het Pastoraal team van cluster II  
 

Mogen we ons even voorstellen?  

Ons team telt vier leden:  

-  Pastoor Willem Froger,  

 emeritus pastoor en teamleider.  

-  Pater Charles Eba’a Asse, cssp,  

 eerstaanspreekbare pastor voor de 

 parochie van de H.Drie-Eenheid.  

-  Pater Achille Waffo, cssp,  

 eerst aanspreekbare pastor voor de 

 parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  

-  Drs.Ton Halin,  

 pastoraal werker, eerstaanspreekbare 

 pastor voor de parochie van de 

 Emmausgangers en van de parochie 

 H.Augustinus te Barendrecht.  

 

De pastorale zorg in de Goede Herder en 

H.Engelbewaarders berust bij het team.  

Bij ons werk worden we part-time bijgestaan door de 

heer Hans Uijlenbroek, Medewerker Pastorale 

Organisatie.  

In de komende nummers zal ieder zich nader aan u 

presenteren.  

 

Wat doen we als team?  

We overleggen elke twee weken op woensdag 

morgen van 9.30 – 11.30 u.  

Na een kort spiritueel moment wordt er strak 

vergaderd en besproken hoe zaken lopen in de 

verschillende gemeenschappen en plannen voor de 

komende tijd gemaakt. Er komen problemen op 

tafel, maar gelukkig ook zaken die goed lopen.  

We hebben de opdracht om in de komende 

maanden een pastoraal plan voor het hele cluster 

maken. Daarbij worden we geholpen door 

Drs.G.Schürmann, stafmedewerker van het Bisdom.  

We krijgen ook een training in teamwork; in wat er 

nodig is om als team te werken en hoe je dat het 

beste aanpakt. Begin februari beginnen we daar mee 

met twee dagen in Vronesteyn in Voorburg, samen 

met het team van het Westland.  

We hopen zó te kunnen werken in de dienst van het 

Evangelie, dat er kracht van uitgaat en vreugde om 

wat u en ons is toevertrouwd.  

 

Willem Froger 


