Parochie H. Augustinus - Speerpunten van het Bestuurlijk Beleidsplan 2016
Missie
De Parochie heeft als opdracht het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen binnen de
grenzen van de Parochie gesteld door het Bisdom Rotterdam.
Doelstellingen
Parochie H. Augustinus is gevormd uit de fusie van 6 geloofsgemeenschappen in Katwijk,
Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. De voormalige parochies vormen nu, als onderdeel
van de Parochie H. Augustinus, parochiekernen met ieder hun eigenheid en traditie. Deze
fusie was nodig vanwege de landelijke trend van afname van het aantal actieve gelovigen,
het beperkte aantal priesters en de noodzaak tot efficiënte inzet van middelen.
De invulling en de uitvoering van het beleid van Parochie H. Augustinus is vooral afhankelijk
van de inzet van het pastoraal team, betaalde en vrijwillige medewerkers werkzaam in de
parochie, zowel bestuurlijk als ondersteunend en uitvoerend.
Vertrekpunt van het plan is de aanwezige solide financiële positie.
Het beleid van de Parochie is erop gericht om in de komende jaren de volgende resultaten te
bereiken:
1. Spiritueel en pastoraal
Parochiebestuur en pastoraal team werken nauw samen aan de realisatie van de
doelstellingen opgenomen in het Pastoraal Beleidsplan 2016 - 2020. Daarbij is het pastoraal
team verantwoordelijk voor de realisatie en het parochiebestuur faciliteert en ondersteunt.
2. Medewerkers en vrijwilligers
De pastoraal team, betaalde en vrijwillige medewerkers zetten hun talenten in om vitale
parochiekernen te creëren en te behouden binnen de Parochie.
3. Financieel gezond
Hoofd doelstellingen zijn behoud van vermogen en daarbij en sluitende begroting. Daarnaast
zorg dragen dat begrote resultaten worden gehaald.
4. Efficiënt georganiseerd
Parochiesecretariaat en lokale secretariaten werken optimaal samen en zijn toegerust voor
hun taken.
5. Transparantie

De parochianen en andere belanghebbenden in de Parochie worden tijdig en goed
geïnformeerd over de ontwikkelingen van de parochie H. Augustinus.
6. Compliance
De Parochie voldoet aan alle relevante vereisten van de Nederlandse Wet en het Bisdom
Rotterdam.
7. Strategie
Voor de toekomst, en tegen de achtergrond van de landelijke trend van afname van het
aantal actieve gelovigen en het beperkte aantal priesters, zal het bestuur een hernieuwd
strategisch plan ontwikkelen voor de Parochie.

Aldus vastgesteld op 11-05-2016 door het parochiebestuur.

