
Onze droom: Familiepastoraat in de H.H. Cosmas en Damianus  
 

Familiepastoraat in onze parochie is een plek of plaats waar je als gezin het geloof kunt verkennen en bespreken, in alle open- en
transparantheid waar ruimte is voor iedereen en we niemand willen buitensluiten. En waar we vooral beleven en ervaren door te doen. 

 
Je maakt er kennis met Jezus. De kinderen leren er over geloof. We kunnen er groeien naar God en naar elkaar. De kindernevendienst/
kinderopvang tijdens de viering heeft er een plek. Met evt. aanvullend een peuter- kleuterviering om zo laagdrempelig de jonge ouders

met hun kinderen bij de hand te houden of te nemen. De Mis wordt gevierd, ook met kinderen.  Kinderen worden actief betrokken tijdens
de viering. Zoals bijvoorbeeld de altaartafel klaarmaken. Het is een warme, toegankelijke viering, waar mensen van alle leeftijden
welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Er is ruimte voor muziek, verwerking, kleuren maar ook voor verwondering in de/met de

natuur. Eens per maand is er zo’n viering, maar ook de overige vieringen mogen zo gastvrij zijn voor alle leeftijden. 
 

De voorbereiding op de doop, het huwelijk, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel is onderdeel van het overdragen van ons geloof
aan kinderen. Ouders worden mét de kinderen meegenomen om zich te verdiepen. Alle vragen mogen worden gesteld, ook heikele

kwesties hebben er een plaats. We dragen zorg voor elkaar waarbij er ruimte is voor tradities, rituelen zingen en gebed. Steeds wordt het
verband gelegd tussen dat wat de Bijbel ons vertelt en ons dagelijkse leven. De taal is begrijpelijk. Dit mag steeds onze uitdaging zijn. 

 
Ook buiten de vieringen is er Familiepastoraat. Een gezinsbedevaart, of andere activiteiten die verdieping en handvatten geven. Er is ook
ruimte voor activiteiten in het kader van zorg voor de kwetsbare mens, samen zwerfafval opruimen, kerkhof en pastorietuin schoffelen..

activiteiten waar ook mensen van buiten de parochie aan deel mogen nemen. Waarbij we ook onze -soms eenzame- medemensen niet
vergeten. We geven aandacht aan de feestdagen, maar ook buiten deze dagen is er Familiepastoraat, dat kan ook vorm krijgen in het

organiseren van thema gespreksavonden over allerlei thema’s passend bij alle levensfasen. Het is goed om daar bekende en authentieke
dorpsbewoners en lokale media bij te betrekken

 
Het familiepastoraat wordt rustig opgebouwd en is zichtbaar in de gemeenschap. Persoonlijk contact tussen pastores en gezinnen is een

prioriteit. Pastores zoeken gezinnen op. Er wordt geluisterd naar de behoefte van gezinnen en ouders. Door mensen in hun kracht te
zetten en met de kracht van Jezus kunnen we veel bereiken. Hij helpt ons en net als we het niet verwachten gebeuren er mooie dingen. Er

is een hernieuwd contact met de scholen en we proberen door gastvrij te zijn deze relatie weer te herstellen en levend te maken.
 

 Vanuit onze geloofsovertuiging vinden wij het gewoon om respectvol met elkaar om te gaan. Familiepastoraat zoekt de verbinding
binnen en tussen alle dorpen van de parochie. Dat zou kunnen betekenen dat er in de diverse kerken activiteiten zijn. 

De mensen kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten. Er is vrolijkheid, en respect voor elkaar. We kunnen samen echt kerk zijn als
we er ons samen voor inzetten en ons voortdurend openstellen voor de veranderingen in de maatschappij.

 


