
Werkgroep Wijkcontacten 

 

De werkgroep wijkcontacten is lang geleden in het leven geroepen om in de 

meest ruime zin van het woord contact te onderhouden met parochianen. Het 

spreekt vanzelf dat dat met name daar essentieel is waar de parochiaan niet 

vanzelfsprekend zijn of haar medeparochianen en/of voorganger treft in de kerk 

terwijl er wel behoefte is aan dat contact. Dat kan zijn door ziekte en/of 

ouderdom. Ook een afnemende belangstelling voor het bezoeken van de viering 

op zondag kan een reden zijn terwijl de parochiaan (nog) wel connectie heeft 

met het katholieke geloof en de gemeenschap. Daarnaast functioneert de 

werkgroep als een soort bindmiddel in de gemeenschap door gepaste aandacht 

te besteden aan alle leden van de gemeenschap. 

 

Hoe doen de leden van de werkgroep dat? 

Ieder lid van de werkgroep is gekoppeld aan een of meerdere wijken van de 

gemeenschap. Hij of zij heeft een lijst van de parochianen die in de wijk(en) 

wonen. Met de geboorte- en evt. huwelijksdata erbij. 

Is de wijkcontactpersoon op de hoogte van verjaardagen en huwelijksjubilea? Via 

andere kanalen/commissies komen de berichten van geboorte, doop, eerste 

Communie, Vormsel en Huwelijk binnen. 

Namen en adressen van nieuwe parochianen komen (nu nog) via de Sila binnen. 

Een van de werkgroepleden houdt die informatiestroom bij en speelt namen en 

adressen door aan de andere leden van de werkgroep. 

 

Wat doen we? 

De senioren boven de 75 jaar krijgen de meeste aandacht: een kaart of bezoekje 

bij verjaardag, jubileum en/of ziekte, zowel in het ziekenhuis, verpleeghuis als 

thuis. Tweemaal per jaar, in mei en oktober, organiseert de werkgroep, in 

samenwerking met een van de pastores, een viering speciaal voor hen. Met Kerst 

krijgt deze groep mensen een persoonlijke kerstwens met een cadeautje.  

Als de oudere niet meer in de gelegenheid is naar de kerk te komen, brengt de 

wijkcontactpersoon hem of haar regelmatig een bezoekje, afhankelijk van de 

behoefte. 

De parochianen onder de 75 krijgen een kaart of bezoekje bij lief en leed zoals 

hierboven genoemd.  

Mocht een parochiaan behoefte hebben aan een bezoek van een pastor, dan 

geeft de wijkcontactpersoon dat door aan het pastoresteam. Nieuwe parochianen 

worden, op verzoek, bezocht en voorzien van informatie over het reilen en zeilen 

van de gemeenschap. 

  


