
Pagina 1 van 3 
 

Vragenlijst wensen en mogelijkheden R.K. geloofsgemeenschap Buurse 

De pastorale raad en locatieraad Buurse, het pastoraal team en het parochiebestuur 

zoeken een antwoord op twee vragen: 

1. Wat is er in Buurse op pastoraal gebied de komende jaren gevraagd en mogelijk? 

2. Wat hebben daar aan accommodatie voor nodig? 

Voor de beantwoording van de eerste vraag is het belangrijk te weten, wat er aan wensen 

binnen de geloofsgemeenschap Buurse leeft en wat er mogelijk is.  

Het pastoraal team legt zich vanwege haar omvang steeds meer toe op het verzorgen van 

kerntaken: het bedienen van sacramenten (liturgie) en de voorbereiding daarop 

(catechese). Daarnaast probeert het team tijd vrij te maken voor vernieuwend pastoraat. 

Dat gebeurt voor een groot deel op centrale plaatsen in de parochie. Zo wordt er 

bijvoorbeeld elke zondag eucharistie gevierd in de Pancratiuskerk en vindt de 

voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel vooral plaats in de parochiezaal bij 

de Bonifatiuskerk. 

Wil je de kerk in je dorp dichtbij houden, dan komt veel neer op de inzet van parochianen 

ter plekke. De inzet van lokale parochianen bepaalt voor een belangrijk deel, wat er aan 

pastoraat binnen het eigen dorp mogelijk is. 

Hierover gaat het gesprek met parochianen op dinsdagavond 14 februari, 20.00 uur bij 

Winkelman. Als voorbereiding op dit gesprek vragen wij u /jou onderstaande 

vragenlijst in te vullen én vóór maandag 6 februari in de brievenbus van de pastorie 

te doen of per mail toe te sturen aan buurse@franciscusparochie.nl . 

14 Februari gaat het gesprek dus over het inhoudelijk programma van de parochie in 

Buurse en nog niet over gebouwen. Dat gesprek gaan we later dit voorjaar aan. 

Zijn er meer parochianen in huis (kinderen) die ook een vragenlijst willen invullen en 

insturen, kopieer dan deze lijst of download de vragenlijst van onze website: 

https://www.franciscusparochie.nl/locatie-h-maria-praesentatie . 

 

A. Persoonlijke gegevens 

Je kunt de vragenlijst desgewenst anoniem invullen. Graag weten wij wél de 

leeftijd van de respondenten om te zien hoe verschillende generaties antwoorden. 

 

 Invullen of aanvinken 

1. Naam (Hoeft niet. Mag wel.)  
 
 

2. Adres (Hoeft niet. Mag wel.)  
 
 

3. Leeftijd  
 
 

4. Hoe vaak bezoekt u / bezoek 
jij doorgaans een viering in 
onze parochiekerk in Buurse? 

 
2x per maand 

 
1x per maand 

Alleen met 
Kerst of 
Pasen 

 
Nooit 

mailto:buurse@franciscusparochie.nl
https://www.franciscusparochie.nl/locatie-h-maria-praesentatie
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B. Wensen en inzet 

In het onderstaande worden mogelijkheden van pastorale activiteiten genoemd die in 

Buurse zelf zouden kunnen plaatsvinden, mits er voldoende mensen zijn, die er hun 

schouders onder willen zetten. 

Zet een kruisje in het vakje bij wat u/jou aanspreekt én bij waar u/jij zelf bij zou willen 

helpen. 

  
Spreekt mij 
aan 

Wil ik actief bij 
helpen 

Diaconie en pastoraat     

1.      Huisbezoek nieuwkomers, zieken, eenzamen, ouderen, 
pasgeborenen …     

2.      Bloemetje van de week, dat vanuit de viering door een 
parochiaan bij iemand thuis wordt bezorgd bij lief en leed.     

3.      Gezamenlijke maaltijden (broodmaaltijd, warm eten), 
bijv. agapè maaltijd op Witte Donderdag, een ontbijt of 
brunch met Pasen voor of na de viering, een maaltijd 
voorafgaand of volgend op een viering, een maaltijd voor 
alleenstaanden en/of families op 2e Kerstdag …     

4.      Activiteitenbijeenkomsten voor oudere parochianen (vb. 
Zondagmiddaggroep Veldmaat Haaksbergen)     

5.      Inloop uurtjes voor financiële nood of gezelligheid.     

Er op uit     

6.      Wandel of fietstocht langs kapellen of plaatsen met 
religieuze betekenis     

7.      Meditatief wandelen     

8.      Met parochianen op reis gaan naar bv. Lourdes     

9.      Dagje uit met parochianen naar bv. een bijzondere 
tentoonstelling met religieus thema.     

In gesprek met elkaar     

10.   Thema-bijeenkomst met gastsprekers rond actualiteit, 
maatschappelijke, religieuze of kerkelijke thema’s, afgestemd 
op bepaalde leeftijds- of doelgroepen of samen een film 
bekijken en bespreken.     

11.   Geloven-Nu-groep     

12.   Bijbelgroep (lezen en samen bespreken; gebruik maken 
van podcast over bijv. psalmen).     

13.   Open gespreksgroep (vb. doorpraten op synodale 
thema’s)     

Activiteiten voor kinderen en jongeren     

14.   Kinderclub (vb. Kids Time Enschede Zuid rond kerkelijke 
feesten; Franciscusbende Franciscusparochie: vaak uitjes of 
actieve activiteit met lijntje naar geloof of kerk: Vossenjacht, 
speurtocht langs kerststallen in het dorp, schilderen, met 
boswachter bos in, vogelhuisjes maken etc… )     

15.   Kindernevendienst     
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16.   Jongerenpastoraat (vb. M25)     

17.   Met kinderen of jongeren op kamp.     

18.   Groepsapp of videogesprekken rond geloofsopvoeding 
of kerkelijke thema’s of wat mensen überhaupt aan zingeving 
bezighoudt.     

19.   Rondleiding voor kinderen, jongeren, ouders etc. door 
kerk     

20.   Toneel- of filmclub     

Vieren     

21.   Gebedsvieringen (zonder Communie) voor specifieke 
doelgroepen:     

a.      Kleutervieringen     

b.      Familievieringen     

c.      Vieringen voor verstandelijk beperkten     

d.      Vieringen voor ouderen   

22.   Gebedsvieringen (zonder Communie) in allerlei vormen:     

a.      Cantate- of Zangdienst (vb. samenzang Marialiedjes voor 
ouderen)     

b.      Gebedsviering met top-2000-liederen     

c.      Jazz-viering     

d.      Thomasviering (met workshops)     

Vrijwilligerswerk t.b.v. draaiend houden gemeenschap     

23.    Meehelpen als lid pastorale raad of locatieraad.     

24.    Meehelpen bij de ledenadministratie of de administratie 
van de begraafplaats.   

25.    Meehelpen bij het onderhoud van de begraafplaats, de 
tuin of de kerk.   

26.    Meehelpen bij vieringen als koster, lector, acoliet, 
misdienaar, voorganger of zanger…   

Kunt u in één of twee zinnen aangeven, waarom u wel of niet meer meedoet in de kerk? 

 

Heeft u nog onderwerpen gemist of nog andere opmerkingen of aanvullingen? 

 

 


