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Gods liefde voor allen: van dorp naar stad, van tijd naar agenda
Pastoraal beleidsplan parochie Christus Koning 2019-2022
Inleiding
Op 1 januari 2015 is de parochie Christus Koning gevormd door het samengaan van de parochies van
H. Bartholomeus, H. Joannes de Dooper, Onze Lieve Vrouw Geboorte, Onze Lieve Vrouwe Visitatie en
Sint Willibrord. Onder de hoede van Jezus Christus, die onze Koning is, en naar zijn voorbeeld vormen
wij een vitale geloofsgemeenschap die missionair is en die pastorale nabijheid biedt. Samen zijn wij
geroepen om iedereen Gods liefde te laten ervaren.
Omdat onze middelen, tijd en geld, beperkt zijn, is het nodig prioriteiten te stellen en afspraken te
maken over waar we onze aandacht aan besteden en hoe we dat samen gaan doen. Dit doen we op
basis van een gedeelde visie en onze missie is het dragende motief.
Dit beleidsplan geeft prioriteiten aan waarop de parochie in een periode van drie jaar de krachten wil
concentreren. Er worden keuzes gemaakt. Het is geen uitputtende opsomming van alle activiteiten
en ook de vaste activiteiten die aan het parochiewerk verbonden zijn en blijven, komen hierin niet
aan de orde.
De prioriteiten zijn geconcretiseerd in productresultaten. Hiermee is aangegeven hoe de gestelde
prioriteiten behaald worden. Het vraagt concrete actie om de prioriteiten te realiseren.

Situatieschets
Sinds 2015 is de parochie Christus Koning verder uitgegroeid tot een voorstad van Rotterdam, Delft,
Den Haag en Zoetermeer. In de afgelopen 4 jaar is het aantal inwoners met vijftienduizend toegenomen tot 141.765 inwoners. Het aantal ingeschreven katholieke is desondanks met 10 % gedaald tot
bijna 22.000. Veelal blijft de huidige samenhang van de wekelijks kerkgangers gelijk en op zich is dit
geen slecht teken. Maar het roept wel de vraag op in hoeverre we als katholieke kerk aansluiting
vinden bij de vele nieuwe inwoners.
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parochiekern

Inwoners

Parochianen

Morgenster

2018 (2014)

2018 (2015)

Bergschenhoek

18.476 (17.700)

1199 (2706)

668

Berkel

30.666 (28.100)

5852 (5602)

2950

Bleiswijk

12.009 (11.400)

2150 (2341)

745

Nootdorp
Ypenburg

19.265 (19.000)
27.180 (25.000)

6428 (6868)

1280

Pijnacker

24.160 (25.000)

6157 (6527)

2941

totaal

141.765 (126.000)

21.786 (24.044)

8584

Missie
De missie van de parochie Christus Koning luidt:
Met elkaar de boodschap van Jezus, de liefde van God voor alle mensen, zichtbaar maken en
uitdragen.

Visie
De volgende uitgangspunten verwoorden op welke wijze de parochie Christus Koning als gemeenschap het geloof wil uitdragen en dienstbaar wil zijn aan het realiseren van het Koninkrijk van God.
1)

De parochie biedt plaatsen van ontmoeting waar vreugde en nood gedeeld worden. Zij inspireert de parochianen en daagt hen uit gestalte te geven aan hun roeping. Binnen de parochie
zien mensen naar elkaar om en hebben zij zorg voor elkaar.

2)

De parochie schept mogelijkheden waarin mensen met elkaar hun relatie met God verkennen
en versterken.

3)

De parochie is een open netwerk van groepen en individuen en richt zich nadrukkelijk ook op
hen die niet tot de vaste kerngroepen binnen de parochiekernen behoren.

4)

De parochie en individuele parochianen zijn van betekenis in de samenleving en inspireren tot
het present stellen van de liefde van God.

5)

In de omgang met elkaar is er respect voor ieders geloofsbeleving, zowel individueel als wat
betreft de identiteit van verschillende groepen. Juist de onderlinge verschillen verrijken ons en
doen ons leren aan elkaar.

6)

Vanuit missionair oogpunt is er onderscheid tussen kerkelijk betrokken parochianen, mensen die
wel gedoopt zijn maar niet of nauwelijks deelnemen aan het kerkelijk leven, en mensen die
Christus niet kennen. De laatste twee groepen verdienen meer aandacht.

7)

De gemeenschap wordt opgebouwd door samen te dienen, te leren en te vieren.
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a) Diaconie of caritas is de dienst uit liefde aan elkaar en ter leniging van noden in de samenleving. De diaconale grondhouding van parochianen vindt haar basis in de eucharistie en vindt
concretisering in de diaconale groepen en ontmoetingspunten.
b) De catechese is gericht op geloofscommunicatie. Het gaat hierbij naast het geloof van de
Kerk ook om de eigen persoonlijke beleving van het geloof.
c) In de liturgie komt de gemeenschap vierend samen rond de Heer. Binnen de parochie is er
een veelvormigheid van liturgische vieringen.
8)

Het pastoraal team is verantwoordelijk voor het gehele pastoraat. Binnen iedere parochiekern is
de pastoraatsgroep onder leiding van een teamlid verantwoordelijk voor de uitvoering van het
locatiepastoraat (eerst aanspreekbare pastor). Daarnaast kent het pastorale team een taakverdeling op basis van de verschillende pastorale terreinen (taakpastoraat).

9)

De parochie is een gemeenschap in eenheid met het bisdom Rotterdam en de wereldkerk.

Prioriteitsstelling
Vanuit bovenstaande visie zijn de volgende prioriteiten gesteld.
1.

De parochie wordt meer missionair door:
a. de blik naar buiten te richten en open en gastvrij te zijn;
b. te zoeken naar nieuwe vormen om het geloof uit te dragen;
c. parochianen vertrouwd te maken met het communiceren van hun geloof.

2.

De christelijke gemeenschap wordt versterkt door:
a. de continuïteit van het geloofsleven binnen de vijf parochiekernen te waarborgen;
b. ruimte te bieden aan initiatieven die bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap;
c. de betrokkenheid van jongeren en jonge gezinnen te stimuleren.

3.

De betrokkenheid van de parochiekernen op elkaar wordt bevorderd door aan elkaar te geven
en van elkaar te ontvangen en zo dienstbaar aan elkaar te zijn.

4.

De weg naar God wordt voor meer mensen geopend door nieuwe vormen van vieren.

Teamsamenstelling
Pastoor Kuipers (sinds 2010) , moderater, teamleider en eerst aanspreekbare pastor voor Berkel en
Rodenrijs;
pastor Bladowski (sinds 2017), liturgie en eerst aanspreekbare pastor Bleiswijk;
Diaken Vrijburg (sinds 2016), diaconie en eerst aanspreekbare pastor Nootdorp en Bergschenhoek;
pastor Halin (sinds 2018) catechese, communicatie, en eerst aanspreekbare pastor Pijnacker;
Aan het pastoraal team is verder toegevoegd: Jongerenwerker Minh Thu (sinds 2017) jongerenwerk;
Weekend assistent Priester Grotaers (sinds 2017) die tevens het ouderenpastoraat coördineert.

Productresultaten
Vanuit de prioriteitsstelling worden een aantal concrete en meetbare productresultaten voor de
komende jaren vastgesteld. Hier zijn de parochiebrede productresultaten per taakveld (taakpastoraat) geformuleerd. De productresultaten voor het locatiepastoraat worden per parochiekern opgesteld.
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TEAMSAMENSTELLING
Volgens het scenario van het bisdom Rotterdam is de huidige bezetting het maximum. We proberen wel de extra krachten, de jongerenwerker Minh Thu en de weekend-assistent Bert
Grotaers er bij te houden voor specifieke taken. Zij kunnen de teamvergaderingen bijwonen voor
bespreking van hun taakveld, maar worden geen officieel teamlid.
S: teamleden en assistenten betrokken houden
M: volgens het scenario 2020 van het bisdom Rotterdam hebben we recht op de huidige bezetting van het team en is het bisdom akkoord met de extra assistentie.
A: moderator WK
R: Ja.
T: tot juli 2022
CONTACTEN MET SCHOLEN
We proberen contact te houden met de katholieke basisscholen. Dit contact kan bestaan uit:
- bezoeken aan een teamvergadering van de leerkrachten om over de katholieke identiteit te
praten,
- ondersteunen van en aanwezig zijn bij schoolvieringen in de kerk voor kerstmis, Pasen of andere gelegenheden
- bezoeken van de groepen om te vertellen over eerste H. Communie en Vormsel
- bezoeken van groepen om een catechese-les te geven over een bepaald (actueel) onderwerp of
uit de methode van de school
- rondleidingen te geven in een kerkgebouw.
S: met elke rk-basisschool in de parochie is er regelmatig contact
M: de pastores gaan in op verzoeken van de school tot deelname aan schoolbezoeken aan de
kerk voor viering of rondleiding en de eerst-aanspreekbare pastores hebben jaarlijks minstens 1
of 2 keer contact met de schooldirectie en zo mogelijk met het lerarenteam en de groepen van de
scholen die daarvoor openstaan..
A: moderator en/of portefeuillehouder catechese
R: Is het doel haalbaar? ja
T: nee, continu zolang het beleidsplan loopt en het team compleet is.
GEMEENSCHAPSOPBOUW
We streven naar samenwerking tussen de locaties, maar forceren dat niet. Parochiekernen mogen hun eigen identiteit behouden en eigen activiteiten ontplooien en voortzetten als daar genoeg vrijwilligers voor zijn en budget voor is. De lokale activiteiten worden wel in de hele parochie bekendgemaakt en staan open voor deelname van parochianen uit andere locaties. We ondersteunen initiatieven vanuit de parochianen zelf. Minstens 1 teamlid bezoekt een patroonsfeest, een lokale vrijwilligersavond en de lokale pastoraatsgroep.
S: elke locatie houdt mensen betrokken bij de lokale kerk en stimuleert de deelname aan de gezamenlijke activiteiten van de parochiekernen en zoekt waar mogelijk samenwerking met de
andere parochiekernen.
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M: In de Morgenster en op de website wordt duidelijk bericht over gezamenlijke activiteiten. Er
is regelmatig overleg tussen de portefeuillehouders van de pastoraatsgroepen.
In het parochiebestuur wordt constructief gesproken over gezamenlijk beleid op facilitair gebied.
Waar vieringen voor meerdere parochiekernen afwisselend of gezamenlijk zijn wordt in de ene
parochiekern verwezen naar de andere parochiekernen in plaats van de vermelding “geen viering”. Bijvoorbeeld in de Goede Week, Oudjaar, Nieuwjaar, Hemelvaart, Mariafeesten, etc.
A: portefeuillehouder Communicatie (TH)
R: Ja
T: Nee, per direct
LITURGIEROOSTER
Het secretariaat van Pijnacker maakt een overzicht van alle liturgievieringen over de hele parochie. Een teamlid verdeelt dan de beschikbare pastores en lekenvoorgangers over de diensten.
Het aantal mogelijke eucharistievieringen wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld over de 6 kerken.
Op diverse dagen, zoals zaterdagavond, 2e kerst, - paas- en pinksterdag, witte donderdag, goede
vrijdag, doordeweekse feestdagen, is er minstens 1 viering in Lansingerland en 1 in Pijnacker/Nootdorp. In de mededelingen in de Morgenster en andere kerken wordt verwezen naar de
kerk waar gezamenlijk gevierd wordt. De vermelding “geen viering” moet in de publicaties vermeden worden. Tevens streven we naar uitwisseling van vrijwilligers (lector, misdienaars, acolieten, koren) in deze gezamenlijke vieringen.
S: Eucharistievieringen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld over de 6 kerken/5 kernen. Voorgangers eveneens. In publicaties wordt duidelijk aangegeven waar meerdere parochiekernen
gezamenlijk een viering hebben. Tevens streven we naar uitwisseling van vrijwilligers (lector,
misdienaars, acolieten, koren) in deze gezamenlijke vieringen.
M: ja, in de media
A: opsteller rooster (WK) en portefeuillehouder communicatie (TH)
R: ja
T: Nee, per direct
Liturgie
Aandachtspunten voor het beleidsplan 2019
1.
Zoeken naar uniformiteit onder de pastores met betrekking tot voorgaan in de liturgie.
2.
Zoeken naar uniformiteit voor misdienaars/acolieten en lectoren in alle kerklocaties
3.
Zoeken naar uniformiteit in lichaamshouding tijdens het vieren van de eucharistie.
Ad 1
Zoeken naar uniformiteit onder pastores met betrekking tot voorgaan in de liturgie.
Pastores ontvangen de signalen van de groepen kosters, lectoren, dirigenten/organisten en acolieten
over het verschil dat bestaat onder de voorgangers in de manier van “gedragsvormen” tijdens het
voorgaan in de liturgie. Onder zo genaamde “gedragsvormen” vallen de gewoontes die elke voorganger vanuit eigen achtergronden, welke dan ook hanteert, concreet bedoel ik hiermee de lichaamstaal.
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Een ander punt dat aandacht verdiend is, verantwoordelijkheid en de functie van de voorganger in
de liturgische handelingen/gebeden en het delegeren aan de lector, acoliet of koster. Concreet denk
ik aan het ophalen van de ciborie uit het tabernakel en het terugzetten. Het aantal lezingen in het
weekend, openen en sluiten van de voorbede …
S: Om tot goede eind resultaat te komen is het goed als alle voorgangers bij het gesprek betrokken
worden. Eerst gaan we samen kijken welke aandachtspunten we belangrijk vinden. Elke voorganger
mag vertellen wat hij doet met een concreet geval en met welke redenen. men mag best luisteren
naar ieders motivatie maar omdat pastores de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de
liturgie is het van belang dat we onze verantwoordelijkheid naar buiten kunnen uitdragen. Bij het
maken van keuzes en een consensus, daar waar het nodig is, zoeken naar een liturgische verdieping.
M: wordt zichtbaar gemaakt door het doel te vergelijken procedures. Inventariseren om welke specifieke situaties gaat het. Welken punten gaan we bespreken. B.v. tijdens team vergaderingen kan een
keer in de maand een agendapunt “liturgie” komen en concreet over een onderwerp 10-15 min. te
spreken en liefs in hetzelfde vergadering tot besluit komen. Onze besluiten worden meetbaar aan de
maximale doel we zelf zullen bereiken.
A: Willen we de haalbare doelen bereiken dan hebben we voldoende draagvlak nodig. Het draagvlak
dat zijn wij pastores die gericht bezig zijn om tot resultaat te komen.
R: Het doel dat wij willen halen is haalbaar als de inspanningen voor ons allen niet te hoog zijn. Onze
inspanningen in relatie tot de resultaten, vind ik niet te hoog staan.
T: Het doel is bereikt als we het aantal besluiten dat wij behandeld hebben zelf in praktijk brengen en
de priesterkoor assistenten daarover op de hoogte zijn gebracht. Gezien dat we gemiddeld een keer
in de maand hier een agendapunt van maken zouden we na een jaar resultaten kunnen boeken.
Dezelfde SMART-methode zie ik toepasbaar aan punt 2 en 3. Waar bij punt 2 de misdienaars/acolieten beoogt worden en in punt 3 lichaamshouding in lokale kerken.
Punt 1 – te behandelen in 2019
Punt 2
in 2020
Punt 3
in 2021
De vraag die verder is blijven liggen hoe we als pastores andere soorten vieren kunnen faciliteren,
ondersteunen en begeleiden. Hierbij kan gedachten aan vieringen met elementen vanuit de charismatische hoek en praise-vieringen/ bijeenkomsten.
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Diaconie: een diaconale opdracht
Het breken van het brood tijdens de eucharistie verbindt de kerk met de gebrokenheid van de
wereld. Diaconie, betrokkenheid bij hen die het moeilijk hebben, nood ervaren, eenzaam zijn, in
een individualistische tijdperk, bevindt zich dan ook in het hart van de kerk. De ruimte voor
ontmoeting met wie het tegenzit staat in de huidige tijd en situatie van de kerk, onder druk.
Maar dat betekent ook dat de kerken in de eenentwintigste eeuw weer voor nieuwe vragen
staan. De kerk neemt het publieke domein een steeds kleinere plek in. Het gezamenlijk breken
en delen van het brood in de kerk is een ontmoeting, die verandert en heel even kijkt de gemeente met Christus in het Koninkrijk, waarin recht en vrede voor allen heerst. Dat dragen we met
ons mee, de hele wereld door en blijft als kern overeind. Het is daarom deel van de taak van de
kerk zich in te zetten voor de mogelijkheid van ontmoeting tussen heel verschillende mensen,
met bijzondere aandacht voor mensen die weinig of geen stem hebben. Onze kerk als een plek
van ontmoeting, open en ruimte biedend aan mensen om elkaar te ontmoeten en meer dan alleen op de zondagmorgen?
Het verder ontplooien van de maaltijd Eten en Ontmoeten: Hartverwarmend en het werven van een coördinator
S: ondersteuning bij organisatie maaltijden
M: Vrijwilliger en contactpersoon
A: portefeuillehouder diaconie
R: ja
T: 2021

Diaconale pagina in de Morgenster, een onderdeel van ervaringsverhalen. Plus het zichtbaar maken van de werken van barmhartigheid die al volop aanwezig zijn. Een diaconaal
handelen die duurzaam is.
S: Zichtbaarder maken en onder de aandacht brengen van de diaconie
M: in de Morgenster en website
A: portefeuillehouder diaconie
R ja
T: 2020
Ondersteuning van het werk van de MOV - opzoek naar nieuwe initiatieven in Vastenactie en Adventsactie (Structuur)
S: Nieuwe doelstellingen met een kleinere MOV in de parochie
Jongeren, betrokkenen bij bestaande projecten uit b.v. Malawi er bij betrekken
M: 2 activiteiten in de vastentijd en advent.
A: portefeuillehouder diaconie
R ja
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T: 2021
Een zichtbare en duurzame diaconie help mee om ruimte te creëren waarin een hulpvraag gemakkelijker gesteld wordt bij diaconie en PCI. Hierbij is het ook belangrijk om de
mogelijkheden voor hulpaanbod actiever onder de aandacht te brengen.
S: Rubriek in de Morgenster op de pagina Diaconie ‘Wist u dat.........’ Een jaarlijkse ontmoeting
met de 5 PCI-en
M: in de Morgenster en website
A: portefeuillehouder diaconie
R: ja
T: 2020

Diaconale samenwerking: In onze parochie zijn verschillende activiteiten op diaconaal
vlak waarbij er wordt samengewerkt tussen de verschillende kerken en gemeenten. Mijn
ervaring is dat er maar weinig draagvlak voor is. Ik denk daarbij aan het Diaconaal Platform Lansingerland en Kerk en Zorg Pijnacker Nootdorp.
S: Draagvlak vergroten waardoor kansen toe nemen om veel zichtbaarder te opereren en samen
te werken.
M: Lastig, maar noodzakelijk
A: portefeuillehouder diaconie
R: Onduidelijk, moeizaam
T: 2022
Jongerenwerk
Samen met de jongeren ontdekken wie God is en willen groeien in relatie met Hem, zodat Zijn
liefde zichtbaar wordt in de wereld.
Profielomschrijving:
Te zoeken naar nieuwe vormen die aansluiten in de cultuurwereld van de jongeren om
het geloof uit te dragen
De betrokkenheid van de jongeren te stimuleren, zodat ze aansluiting krijgen of
behouden met de Rooms-Katholieke kerk.
Initiëren en organiseren van jongerenactiviteiten; afgestemd met omliggende
jongerenactiviteiten van het Bisdom en parochies.
Jongeren ondersteunen in hun geloofsontwikkeling vanaf het vormsel
Jeugdleiding toerusten en coachen in hun taken en verantwoordelijkheden
Impuls geven aan het jongerenwerk

S: Initiëren en organiseren van jongerenactiviteiten
M: Vrijwilligers, werkgroepen en contactpersonen
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A: portefeuillehouder Jongerenwerk en jongerenwerker
R: ja
T: minstens een maandelijkse jongerenactiviteit per leeftijdscategorie:
12 – 15 jaar en 15 – 25 jaar. Tot anno 2022

S: Jeugd leiding (vrijwilligers) toerusten en coachen in hun taken en verantwoordelijkheden
M: 1 keer per jaar plenaire toerustings- en vormingsdag voor de jeugdleiding van de PCK, en 1
keer per jaar voor de Jeugdleiding CC en ENS een evaluatie moment.
A: portefeuillehouder Jongerenwerk en jongerenwerker
R: ja
T: 2022
Catechese:
Eerste Communie voorbereiding door ouders
De parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte heeft een constante groep ouders die de eerste communievoorbereiding verzorgen. In de kernen Joannes de Dooper en de Willibrord wordt dit activiteiten jaar 2018-2019 voor het laatste gedaan. In de kern Onze Lieve Vrouw Visitatie is geen eerste
communievoorbereiding van start gegaan. In de locatie Bartholomeus wordt de eerste communie
voorbereiding door eigen ouders gegeven. Er is een groep die dit begeleid.
Het lijk dat het vrijwilligerswerk als continue aandacht voor de kinderen in de voorbereiding op de
eerste communie steeds moeilijker wordt. Het model van ouders die zelf de eerste communievoorbereiding verzorgen van hun eigen kinderen lijkt de nieuwe weg te worden. (Bij de vormselvoorbereiding is deze werkwijze al in gang gezet.) Het vraagt dat vanuit een coördinerende in samenspraak
met de eerste aanspreekbare pastor de eerste communie wordt georganiseerd en aangestuurd. Als
het om de inhoudelijk voorbereiding van deze ouders gaat is de taak weggelegd voor de eerste aanspreekbare pastor in samenspraak met de taakveldhouder catechese .
S
Eerste communie voorbereiding door ouders met begeleiding van coördinerende groep, eerste aanspreekbare pastor en taakveldhouder voor de kernen Nootdorp, Pijnacker, Bleiswijk en Bergschenhoek.
M
per locatie wordt een coördinatiegroep gevormd in samenspraak met eerst aanspreekbare
en taakveldpastor
A
Portefeuillehouder catechese
R
Ja. In Nootdorp werkt het al. In andere kernen moet het opgezet worden
T
vanaf september 2019 als experiment / latere uitbouw naar andere kernen

Gezinscatechese
Vanuit Antwerpen komt naar ons toe de methode gezinscatechese.
In deze opzet komen catechese voor kinderen, verdieping voor ouders, samen vieren en samen eten
bij elkaar. Doel is om ouders te verder te ondersteunen in hun geloofsopvoedkundige taak en zelf
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verdieping te zoeken in hun gelovig staan in de wereld. Door collega’s in het bisdom Rotterdam
wordt het inmiddels omarmt.
Aangezien in Nootdorp het meeste wordt gedaan met kinderen, kinderkerk en crèche, lijkt dit de
piloot locatie bij uitstek. Met de Methode “Alle tijd van de wereld” worden 7 bijeenkomsten aangeboden op het ritme van de schepping om als gezin deze verdiepingsreis te maken in combinatie met
de zondagse viering
9.15 uur eucharistievering met kinderkerk en crèche
10.15 uur koffie, thee en limonade / spel voor de kinderen
10.45 uur gezinstijd (methode)
11.30 uur pauze
11.40 uur gezamenlijke lunch.
September tot en met december 7 maal en Januari tot juni eerste communievoorbereiding
Of 7 bijeenkomsten van september tot en met juni 2019
S

M
A
R
T
K

Gezinscatechese voor ouders en kinderen samen volgens de methode “Alle Tijd van de Wereld”
Het kan aangeboden worden als losse activiteit of als gezinsactiviteit. Naast gezamenlijke bezinning gaat het om het laten groeien van contacten tussen jonge gezinnen.
7 activiteiten in een korte of langere periode.
Portefeuillehouder catechese
Ja.
vanaf september 2019 als experiment / latere uitbouw naar andere kernen
Methode € 25,-- en lunchkosten

Communicatie
De website heeft een mooie uitstraling en wordt met grote regelmaat bezocht. Wat opvalt is dat de
grote thema’s leeg zijn en dat bezoeker vooral op zoek zijn naar activiteiten. Er is dus veel vraag naar
concrete activiteiten en daarop moet de website worden herschikt evenals de verwijzing naar de
grote thema’s. Het foto roulatiesysteem is niet altijd correct. Hierop moeten aanpassingen plaatsvinden. Met de invoering van het nieuwe ledenadministratiesysteem zal de app MIJN RKK ook onderdeel moeten gaan uitmaken van het pr plan. Verder is de vraag of de secretariaten geen actieve rol
hierbij moeten hebben
S
M
A
R
T
K

Herinrichten van de website, vragen betere structuren, activiteiten naar boven laten komen,
voorbereidingen treffen voor de app MIJN RKK
vrijwilligers webbeheerders en webmaster, bisdom
portefeuillehouder communicatie
ja
vanaf 2020 implementatie
minimaal € 2000,00 vanwege programma aanpassingen

Parochie Christus Koning
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