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Voorstellen pastor Achille Waffo
Vorige maand volgden wij een teamtraining en dat leerde
mij hoe nuttig en heilzaam het is om in een team te
werken. Zoiets is pas echt mogelijk als je elkaar beter leert
kennen, elkaar respecteert en dat je samen je helemaal
voor eenzelfde project wilt inzetten. Als derde van het vier
leden tellende pastoraal team mag ik mijzelf bij u
introduceren.
Mijn naam is Achille
Waffo. Ik kom uit
Kameroen en ben een
pater van de Congregatie
van de Heilige Geest
(Spiritijn). In 2005 werd ik
tot priester gewijd.
Na afronding van mijn
studie filosofie in Afrika en
mijn studie in Parijs, kreeg
ik mijn eerste benoeming
en dat was in Nederland.
Daar trad ik toe tot het
missionair project van de Congregatie in Rotterdam, Dat
project bevindt zich in het gebied van de parochie Onze
Lieve Vrouw van Lourdes en de parochie Heilige DrieEenheid. De opdracht luidde: breng de autochtone en
allochtone bevolking in hun geloofsbeleving dichter bij
elkaar. Om mijn taak goed in te kunnen vullen heb ik eerst
het Nederlands geleerd en het traject van inburgering voor
geestelijke bedienaars afgemaakt. Ik probeer mij zo goed
mogelijk verstaanbaar te maken en daarmee ook
begrijpbaar te maken, ondanks mijn Franse accent en het
feit dat ik nog steeds in het Frans denk en droom. Tot nu
toe gaat dat prima. Onder de leiding van onze
administrator ben ik, sinds twee jaar al weer, de eerste
aanspreekbare pastor van de Lourdes Parochie. Wij zijn nu
op weg naar een andere uitdaging: de clustervorming. Ook
daarin wil ik graag meewerken en mij er helemaal voor
inzetten. Dit pad leidt langs onzekerheden en uitdagingen.
Maar samen met de andere leden van het pastoraal team,
de assistenten van het team en met u, moet dat zeker gaan
lukken.
Nog meer voorstellen
In de eerste nieuwsbrief heb ik al het pastoraal team aan u
voorgesteld. Daarnaast werken nog enkele pastores binnen
ons cluster:
Emeritus Pastoor Martin Oostdam is Administrator van de
parochie St.Joris in Ridderkerk, waar hij de pastorale zorg
nog half-time op zich neemt.

Hij neemt geen deel aan het teamoverleg.
Pastoor Gerrit Toussaint is administrator van de
Emmausgangers.
Daarnaast helpt nog mee als priester assistent: pater Bert
van Tol, cssp.
Hij is overste van de communiteit van de paters van de
H.Geest, waar ook Charles Eba’a en Achille Waffo deel van
uitmaken.
En Pater Ton Wilmering S.J. helpt mee in de liturgie van de
sint Augustinusparochie.
Pastor Willem Froger
Begeleidingsgroep
Zoals u weet is de belangrijkste taak van de
begeleidingsgroep de parochies die binnenkort
waarschijnlijk ook formeel gaan samenwerken, daarop voor
te bereiden.
Voorlopig concentreert de begeleidingsgroep zich op de
vorming van taakgroepen voor de verschillende aspecten
die voor zo’n samenwerking nodig zijn, een heldere
taakstelling voor hen, en het volgen van de voortgang in die
taakgroepen door middel van terugkoppelingsrapportages.
Met dat alles moet het de leden van de begeleidingsgroep
lukken om hun parochiebesturen geïnformeerd te houden,
want in de begeleidingsgroep worden namens hen
besluiten genomen.
Wat is er thans, half maart, uit de begeleidingsgroep zoals
te melden? Een greep:
- Alle beoogde taakgroepen zijn samengesteld en
functioneren actief.
- Soms heeft de begeleidingsgroep knopen moeten
doorhakken: bij voorbeeld voor het deelproject
‘personeelsbeleid,’ dat alle in dienst van de federatie
betrokken personen geldt. Daarvoor is afgesproken dat
de afdeling p & o van het bisdom nog deze zomer een
model voor het personeelsbeleid maakt incl.
functioneringsgesprekken, dat ook geldt voor de
priesters en pastoraal werkers.
- Terugkoppelingsrapportages zijn besproken van:
Taakgroep Bestuur: onder andere betreffende: na
het vormen van een helder beeld van de financiële
situatie van de parochies gaat men zich binnenkort
buigen over een verdeelsleutel van de kosten in de
toekomst.
Taakgroep Pastoraat: o.m. is een inventarisatie van
wat de parochies op de verschillende werkvelden van
pastoraat doen, afgerond. Men spreekt daar nu over
wat men van de parochies uit gezien, in het kader van
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‘missionaire dynamiek en pastoraat op maat’ wenst.
Belangrijk is ook dat van de pastores een eerste opzet is
ontvangen voor de missie en visie voor een pastoraal
beleidsplan. De vraag wordt hoe dat past op het denken
van de taakgroep.
Taakgroep Communicatie: tot stand gekomen is de
Nieuwsbrief, een procedure voor de keuze van een
naam van de federatie. Andere onderwerpen zijn nog
volop in bespreking.
Van het deelproject secretariaat/werkplek pastores
kan gemeld worden dat de leden volop bezig zijn met de
inventarisatie van allerlei administratieve systemen en
procedures.
Tot zover deze berichtgeving. Het is al een heel verhaal. Wij
houden u op de hoogte.
Ad Besems
Nieuwe naam federatie
Bij een nieuwe organisatievorm, namelijk een federatie,
hoort een nieuwe naam. Wij vragen U als parochiaan om
een voorstel te doen voor deze nieuwe federatienaam.
Wellicht ten overvloede: de namen van de kerkgebouwen,
de huidige geloofsgemeenschappen, veranderen niet.
Voorwaarden federatienamen:
De namen van de nieuwe federatie moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• de naam van één of meer heiligen (zaligen):
bijvoorbeeld H. Johannes, H. Bonifatius, De Martelaren
van Gorcum, Zalige Titus Brandsma, etc.;
• een openbaringsgegeven uit de H. Schrift (en R.K.
traditie), bijvoorbeeld Wederkomst van de Heer, De
Emmaüsgangers, De verlosser, OLV onbevlekt
Ontvangen, etc.
Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden:
• De naam is geen samenstelling of samenvoeging van
namen van de parochies.
• De naam komt nog niet in de omgeving voor.
In de volgende nieuwsbrief wordt u uitgebreider
uitgenodigd om daadwerkelijk een nieuwe naam aan te
dragen. Ondertussen heeft u alvast de gelegenheid om er
goed over na te denken.
Taakgroep secretariaat
De taakgroep Inrichten Secretariaat houdt zich bezig met zoals de naam al zegt - het inrichten van het (centraal)

secretariaat voor de nieuw te vormen federatie. Dit
inrichten heeft niet betrekking op het meubilair, maar op
de vraag welke taken en verantwoordelijkheden op het
bord van het centrale secretariaat komen te liggen. Dat
betekent overigens niet dat de lokale secretariaten zonder
werk komen te zitten, integendeel! Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen secretariële werkzaamheden
voor het pastorale team en het federatiebestuur enerzijds
en de dienstverlening aan de parochianen in de
verschillende parochies anderzijds. Om het technisch te
zeggen: het centrale secretariaat functioneert "back-office"
(d.w.z. niet zichtbaar voor en niet direct ten dienste van de
parochianen) en de lokale secretariaten functioneren
"front-office" (zichtbaar voor en ten dienste van de
parochianen). U kunt het vergelijken met een postkantoor.
Voor uw dagelijkse postzaken gaat u naar uw lokale
postagentschap, niet naar het centrale postkantoor. Zo is
het ook met het secretariaat: voor uw contact met de kerk
kunt u als parochiaan terecht bij het secretariaat in de
pastorie van uw eigen kerk. Het centraal secretariaat staat
ten dienste van de interne organisatie.
Wat doet een centraal secretariaat
voor het pastorale team en het
federatiebestuur?
In
feite
hetzelfde als een secretariaat van
een bedrijf: beheer van de
agenda's van de beroepskrachten,
verzorgen van de inkomende en
uitgaande post, aannemen van telefoon en mail, zorgen
voor goede interne communicatie, met name naar de
lokale parochies, etc. Het centrale secretariaat is de spin in
het web in het grote federatieverband. In de nieuwe
federatiestructuur dragen de pastors en het bestuur
verantwoordelijkheid over een groot pastoraal gebied, met
veel vrijwilligers en activiteiten. Het centraal secretariaat
zorgt ervoor dat alles ordentelijk verloopt. Een goed
functionerend centraal secretariaat maakt het mogelijk dat
de pastors zich op hun werk in de liturgie en op het veld (bij
en voor de parochianen) kunnen concentreren. Pastors zijn
immers in de eerste plaats herders voor de schapen en
geen managers voor de organisatie. Een pastor kan echter
niet op elke locatie tegelijk aanwezig zijn. Toch verwacht
een parochiaan, die bij zijn of haar lokale kerk aanklopt, dat
er wordt opengedaan. Daarin heeft het lokale secretariaat
een belangrijke functie. Het lokale secretariaat helpt de
parochiaan met zijn of haar vragen en wensen. Een
afspraak met een pastor is dan snel geregeld. Voor de
parochiaan verandert er in feite weinig.
Franck Baggen
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