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Tussen Oude en Nieuwe Maas, het logo 
 

Dit is alweer de tweede Nieuwsbrief die u 

ontvangt over de voortgang in het cluster 

Rotterdam-Zuid. Met een wijde blik kan je zeggen 

dat het clustergebied ligt tussen de Oude en 

Nieuwe Maas. Toegegeven: het werkelijk gebied is 

kleiner (Rotterdam Zuid, Barendrecht en 

Ridderkerk) maar wij hebben nu eenmaal iets met 

water. Vandaar deze naam. 

Om de Nieuwsbrief nog iets meer “gezicht” te 

geven prijkt er nu een logo bij. En dan ligt het zeer 

voor de hand dat de Oude en Nieuwe Maas tot 

beeldmerk worden verheven.  

 

Pastoraal team: Ton Halin pastoraal werker 
 

Na de eerste van twee trainingsdagen die we als 

het aanstaande  pastorale team van cluster 2 

hebben mogen meemaken, hebben we als 

pastores elkaar leren kennen. Ik ben een geboren 

en getogen Nijmegenaar. Na de MTS 

elektrotechniek ben ik theologie gaan studeren in 

Heerlen, aan de Hogeschool voor Theologie en 

Pastoraat. Stage heb ik gelopen in Brazilië. Twee 

jaar heb ik daar mogen genieten van het mooie 

weer, de gastvrijheid en vooral de mensen. Ik heb 

daar een mooie vrouw mogen ontmoeten en we 

zijn bijna 20 jaar geleden getrouwd. Inmiddels 

hebben we vier kinderen, drie dochters en een 

zoon, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Na in Twente 

voor het arbeidspastoraat te hebben gewerkt, zijn 

we naar Rotterdam gekomen, eerst voor het 

Portugees migrantenpastoraat en vanaf 2005 voor 

de Emmausgangers. De kanselruil met de Sint 

Jorisparochie zat daar en het was leuk beide 

gemeenschappen te leren kennen.  In 2009 is de 

Sint Augustinus erbij gekomen en mocht ik voor 

beide parochies gaan werken, een uitdaging en 

een aanvulling. Een uitdaging om beide 

gemeenschappen te ondersteunen en een 

aanvulling omdat iedere gemeenschap een eigen 

groep mensen weet aan te trekken en te binden 

en veel mensen toch Rotterdamse wortels 

hebben. Uitdaging en aanvulling zijn twee mooie 

sleutelwoorden waarmee ik vol vertrouwen het 

cluster tegemoet zie. 
 

Ton Halin 

 

 
 

Taakgroep Bestuurlijke structuur cluster 2 
 

In deze 2
e
 nieuwsbrief wil ik u graag kort 

introduceren bij de taakgroep bestuurlijke 

structuur. Deze werkgroep wordt voorgezeten 

door Hein Steneker van het Bisdom Rotterdam. De 

vertegenwoordigers van de onze parochies zijn: 

− Jan Broersen - St. Joris, Ridderkerk 

− Bert van Dongen - St. Augustinus, Barendrecht 

− Greta Vercruyse – De Heilige Drie Eenheid, 

Rotterdam 

− Ed van Doorn en Jurgen van Vliet – De 

Emmausgangers, Rotterdam 

Vanuit de begeleidingsgroep is René Dentro 

afgevaardigd. Hij doet namens deze groep verslag 

doet in de overkoepelende begeleidingsgroep.  

Deze taakgroep buigt zich over een aantal 

bestuurlijke zaken die van belang zijn om de 

nieuwe federatie goed  te kunnen laten 

functioneren. De belangrijkste zijn: 

− Kiezen van een naam voor de Federatie 

− Opstellen van het federatiestatuut. 

St. Joris parochie 
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− Stemprocedure regelen voor het te formeren 

federatiebestuur. 

− Financiële analyse uitvoeren. Op basis van 

deze cijfers een evenwichtige financiële 

verdeelsleutel ontwikkelen voor de 

gemeenschappelijke kosten van de federatie. 

− Overdracht van arbeidsovereenkomsten van 

de individuele parochies naar de centrale 

federatie.  

Zoals u kunt zien komen er in deze werkgroep een 

aantal pittige zaken aan de orde, die een 

deskundige aanpak vragen. We kunnen ons 

daarom binnen dit cluster gelukkig prijzen met de 

deelnemers van deze werkgroep. Het zijn mannen 

en vrouwen met een financiële achtergrond, 

hebben bestuurlijke ervaring en/of hebben 

ervaring met personeelszaken.  

Ze zijn gemotiveerd om deze taken voor alle 

parochies individueel en voor de nieuwe federatie 

zo optimaal mogelijk te gaan regelen.  
 

René Dentro  

 

Taakgroep   

Missionaire dynamiek en Pastoraat op maat 
 

Als parochies gaan samenwerken is het nuttig om 

te bezien wat er in de verschillende parochies aan 

pastorale activiteiten wordt ontplooid. Als je dat 

weet, kun je vervolgens overleggen of je iets van 

elkaar over wilt nemen of samen wilt gaan doen. 

Ook wordt helder waar kansen liggen. 

Dat is in essentie de doelstelling van de Taakgroep 

Missionaire dynamiek en Pastoraat op Maat: 

boven water krijgen wat er aan pastorale 

activiteiten in de parochies gebeurt, wat men er 

mist; en gedachten formuleren over wat je het 

beste lokaal kunt laten, wat het best in 

samenwerking tussen twee of meer parochies 

gezamenlijk kan gebeuren, of wat het handigst is 

om op clusterniveau te organiseren. 

Met dit proces, dit denkwerk, is een begin 

gemaakt door een werkgroep bestaande uit: Adrie 

Slootweg (Emmaüsgangers), Ad Besems (St. 

Augustinus, tevens als contactpersoon namens de 

Begeleidingsgroep) Pater Charles Eba’a met als 

vervanger Rijmond Maas (Heilige Drie-Eenheid), 

Hans LeLarge (St. Joris), Ton Halin (namens het 

pastoraal team) Leo van Lanen (OLV van Lourdes) 

en Zr. Joke Volf (Emmaüsgangers). De taakgroep 

staat onder leiding van dhr. Stef Kleinherenbrink 

(Projectmedewerker, deel uit makend van de 

groep projectmedewerkers namens het bisdom, 

o.l.v. projectleider Marian Verhaegh). 

 

 
 

Aan de hand van een modelformulier is de eerste 

fase: inventariseren wat de parochies pastoraal 

feitelijk doen en dat wat zij missen, dus er graag 

bij zouden doen, vrijwel voltooid. 

In twee bijeenkomsten zijn die gegevens 

besproken, inhouden verduidelijkt, accenten 

gelegd over hoe belangrijk men de genoemde 

activiteiten vindt. Ook is er van gedachten 

gewisseld over wie/wat we in de parochies, en 

ook tezamen, missen; en wat je er aan zou kunnen 

doen, om die/dat wel te bereiken. De komende 

maand zullen de besprekingen zo ver gevorderd 

zijn dat wij er in de volgende aflevering van de 

Nieuwsbrief inhoudelijk zeker van zullen kunnen 

vertellen. U mag ons er aan houden! 
 

Ad Besems  
 


