
 
 

ORDE VAN DIENST BIJ DE INSTALLATIE VAN EEN PASTORALE 
EENHEID EN DE AANSTELLING VAN DE LEDEN VAN HET TEAM 

 
De bisschoppelijk vicaris of de deken gaat voor in naam van de bisschop. 
 
De eucharistieviering verloopt zoals gewoonlijk. 
 
Na de homilie gaat de bisschoppelijk vicaris of de deken (hierna: de voorganger) 
over tot de installatie van de pastorale eenheid. Hij komt voor het altaar staan. 
De leden van het team van de pastorale eenheid gaan voor de voorganger staan, in 
het schip van de kerk, voor het altaar. 
 
De voorganger leest het decreet voor waarmee de bisschop de pastorale eenheid 
opricht. Vervolgens geeft hij een overzicht van de benoemingen van de leden van het 
team en van eventuele benoemingen voor bepaalde geloofskernen van de pastorale 
eenheid. 
 
Nadien zegt de voorganger: 
Goede vrienden, 
De bisschop heeft bij decreet de pastorale eenheid N. opgericht. Onder zijn leiding 
is een pastorale eenheid verantwoordelijk voor de drievoudige zending van de Kerk 
in verkondiging en catechese, liturgie en gebed, en diaconie en solidariteit in de 
geloofskernen die deel uitmaken van de pastorale eenheid. De zorg voor het 
financieel en materieel beheer behoort ook tot haar verantwoordelijkheid.   
 
Nadien richt de voorganger zich tot de leden van het team: 
Beste N.N., (namen van de leden van het team) 
Ik ben blij om jullie vandaag in naam van de bisschop aan te stellen tot lid van het 
team van de pastorale eenheid N.. 
Als team zijn jullie samen verantwoordelijk voor de werking van de pastorale 
eenheid, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid.  
Sterk alle medewerkers, vrijwilligers en gelovigen in de beleving van het geloof en 
in de verkondiging van het Evangelie.  Bemoedig hen als ze het moeilijk hebben en 
bid ook voor elkaar. 
 
N.N., zijn jullie bereid deze taak op te nemen ? 
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De leden van het team antwoorden samen:   
Ja, dat wil ik. 
 
Aanstelling van de verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw (indien deze 
priester is) 
 
De voorganger: 
Ik richt me nu tot de verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw. 
Beste N., namens de bisschop stel ik u aan tot pastoor (of: moderator van de 
priesterequipe) van de pastorale eenheid N., en tot verantwoordelijke voor de 
gemeenschapsopbouw.  Uw eerste taak is om voor te gaan in het vieren van de 
eucharistie en de gelovigen te sterken met de sacramenten van de Kerk.  U zal de 
leiding hebben van het team van de pastorale eenheid. U vormt een belangrijke 
schakel tussen het vicariaat, de pastores, het team van de pastorale eenheid en de 
hele gemeenschap.  Vervul uw taak met liefde en toewijding.  Zoek altijd wat 
verbindt en wat de eenheid dient. Waak erover dat deze pastorale eenheid in 
verbondenheid leeft met de bisschop en zo met de wereldkerk. Werk in goede 
verstandhouding samen met de leden van het team en de andere pastorale 
medewerkers. Bid ook voor de mensen die u zijn toevertrouwd. 
 
N., zijt gij bereid deze taak op te nemen ? 
 
De pastoor :   Ja, dat wil ik. 
 
 
Aanstelling van de verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw (indien deze 
geen priester is) 
 
De voorganger: 
Ik richt me nu tot de verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw. 
Beste N., namens de bisschop stel ik u aan tot verantwoordelijke voor de 
gemeenschapsopbouw van de pastorale eenheid N..  U zal de leiding hebben van het 
team van de pastorale eenheid.  U vormt een belangrijke schakel tussen het 
vicariaat, de deken, de pastores, het team van de pastorale eenheid en de hele 
gemeenschap.  Vervul uw taak met liefde en toewijding.  Zoek altijd wat verbindt en 
wat de eenheid dient. Waak erover dat deze pastorale eenheid in verbondenheid leeft 
met de bisschop en zo met de wereldkerk. Werk in goede verstandhouding samen 
met de leden van het team en de andere pastorale medewerkers. Bid ook voor de 
mensen die u zijn toevertrouwd. 
 
N., zijt gij bereid deze taak op te nemen ? 
 
De betrokkene:  Ja, dat wil ik. 
 



 
 
 
 
Overhandiging van de Heilige Schrift 
 
Een misdienaar brengt nu de Heilige Schrift bij de voorganger.  Deze overhandigt 
het aan de aangestelde verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw. 
 
De voorganger: 
Beste N., ontvang de Heilige Schrift voor het team van de pastorale eenheid.  Lees 
en overweeg het Woord van God in het team en in de bijeenkomsten met jullie 
medewerkers.  Hoe verscheiden ook jullie diensttaken tot opbouw van deze 
gemeenschap, dit Woord brengt jullie samen en zal jullie ook samenhouden.  Voed 
je met dit Woord.  Laat het wonen in jullie hart. Maak het tot richtsnoer bij alles wat 
je onderneemt. 
 
De voorganger overhandigt de H. Schrift aan de verantwoordelijke voor de 
gemeenschapsopbouw; deze legt de rechterhand op de H. Schrift, neemt de Schrift 
aan, toont de Schrift aan de gemeenschap en gaat met de Schrift naar elk lid van het 
team. Elk lid van het team legt de rechterhand op de Schrift. Vervolgens legt de 
verantwoordelijke voor de gemeenschapsopbouw de Schrift op een lezenaar bij het 
altaar. 
Ondertussen zingt men bv. lied ZJ 7d : Uw Woord is een lamp (of een ander lied dat 
meer gebruikelijk is in de gemeenschap). 
 
De leden van het team gaan terug naar hun plaats. 
 
De eucharistie gaat verder met de geloofsbelijdenis en de voorbede.              
 
 


