
instructie 

Instructie beschrijving Good practice Familiepastoraat 

Beschrijving van een pastorale praktijk die op een succesvolle manier contact maakt met 

families, gezinnen, echtparen, kinderen, enz. en hen bij de hand neemt. 

 

Titel 

In de titel komt tot uiting wat het bijzondere is aan deze praktijk. Dus liever ‘Peuters en 

kleuters vieren zondag feest’ dan ‘peuter en kleutervieringen’. De titel mag best prikkelend of 

uitdagend zijn. De titel moet natuurlijk wel de lading dekken.  

Presenteer je activiteit met gepaste trots! 

Bij de beschrijving van je activiteit is het belangrijk dat alle zoekwoorden, waarop jullie 

gevonden willen worden in de tekst te vinden zijn. 

 

Parochie/organisatie en contactpersoon 

Naam en contactgegevens van de parochie/organisatie. 

Naam van degene waarmee contact kan worden gezocht om meer te weten te komen van deze  

praktijk. Via de centrale contactmogelijkheden van de parochie moet dan contact kunnen 

worden gelegd met deze contactpersoon. 

 

Beschrijving praktijk 150-200 woorden 

Beschrijf de praktijk waarin de parochie op een succesvolle manier contact maakt en uitbouwt 

met echtparen, gezinnen, enz. in maximaal 200 woorden. Punten die aan bod kunnen komen: 

• Aanleiding voor deze praktijk 

• Wie zijn erbij betrokken? 

• Voor wie is deze praktijk bedoeld? 

• Plaats, tijd, frequentie, enz. 

• Wat houdt de praktijk in? 

o Programma 

o Beschrijving van activiteiten 

o Beschrijving van aanpak 

 

Hoe pakt deze praktijk uit? 100-150 woorden 

Hoeveel en welke gezinnen, families, echtparen zijn in uw parochie/organisatie betrokken bij 

deze praktijk? Let wel: aantallen zijn geen graadmeter voor de kwaliteit van de praktijk!  

Hoe kunt u deze betrokkenheid of het contact omschrijven? 

De missionaire opdracht is om naast de families, gezinnen, echtparen te gaan staan, en aan te 

sluiten bij hun noden verlangens. Beschrijf de wijze waarop deze praktijk dat doet.  

Maximaal 150 woorden! 

 

Waardevolle aspecten van deze praktijk 50 woorden 

Waarom is deze praktijk in uw parochie of organisatie waardevol?  

Hierbij formuleert u kernachtig waarom u enthousiast bent over uw praktijk. 

Hierbij is enige herhaling van wat boven gezegd is, geen probleem. 

Maximaal 50 woorden. 

 

Afbeelding 

Een afbeelding of foto is noodzakelijk om de praktijk toe te kunnen voegen op de website.  



instructie 

• Houdt u bij uw keuze rekening met de regelgeving rond de wet op de AGV.  

• Minimale grootte van de afbeelding: … pixels. 

• Een filmpje bijvoegen mag. 

• Het beeldmateriaal graag apart versturen, niet ingeplakt in de beschrijving van de 

praktijk in Word. Deze verkleint de afbeelding. 

Graag de aldus beschreven praktijk opsturen naar: mvdbroek@bisdomdenbosch.nl 

Dank u wel! 

mailto:mvdbroek@bisdomdenbosch.nl

