
Mission Statement CSSp 

“Wij willen onze missie realiseren in dienst van de lokale kerken op terreinen als missionair 

pastoraat, vormingswerk, aandacht voor de universele zending, religieuze dialoog en 

oecumene, sociale en educatieve activiteiten, bevordering van vrede en gerechtigheid en 

integriteit van de schepping en jongerenwerk. Een van de speerpunten is om er leken bij te 

betrekken en te vormen en samen te werken met jongeren en jongvolwassenen. 

Wij willen mensen uitdagen aandacht te hebben voor de uitdagende kracht die uitgaat van 

Jezus van Nazareth en zijn evangelie, voor het leven van ieder mens. We staan voor een kerk 

met open deuren, een gastvrije plek voor mensen met geloofsvragen, voor zoekende mensen 

naar de zin van het leven. Een plek waar oud en jong zich thuis voelen en ruimte krijgen om 

hun geloof en twijfel te beleven. 

Het pastoraat van buitenlanders en migranten proberen we, met behoud van hun eigenheid, in 

te bedden in de lokale parochiële gemeenschap, opdat ze op die manier iets betekenen voor de 

lokale kerk. 

We staan als missionaire communiteit open voor wat er buiten de kerk leeft en voor hen die 

de kerk de rug toegekeerd hebben; voor jonge mensen met een open oog voor Noord/ Zuid- 

verhoudingen en voor culturele verschillen; voor hen met interesse voor godsdienst of die zich 

geroepen voelen tot onze missionaire manier van leven en werken en wij zoeken wegen om 

deze geesteshouding bij hen te bevorderen. 

We zoeken naar een parochie en een pastorie, waar voor de communiteit mogelijkheden zijn 

om naast de pastorale werkzaamheden invulling te kunnen geven aan onze missionaire visie, 

d.w.z. ‘het evangelie te verkondigen aan de meest verlatenen”, bij voorkeur in een grotere 

stad en in een multiculturele wijk. 

De Spiritijnen geven verder de wens aan dat de oprichting van een missionaire communiteit in 

goed overleg geschiedt met de bisschop en dat het parochiebestuur zoveel mogelijk wordt 

betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. 

  

 


