Beleidsplan KSHW
1. Missie en visie
De Kerkelijke Stichting “Het Werk” (KSHW) ziet het als haar missie om vanuit haar
centrum “Het Korenveld”, in Merkelbeek, een bijdrage te leveren aan de grote vraag van
evangelisatie in het 3de millennium1. Zij doet dit in samenwerking met de Rooms
Katholieke Kerk en vanuit een eigen spiritualiteit die haar oorsprong vindt in de
Geestelijke familie “Het Werk.2

2. Kerndoelen
Met oog op een effectieve verkondiging investeert de KSHW in drie domeinen:
1. een degelijke vorming van haar eigen leden;
2. activiteiten die de geloofsvorming van derden beogen;
3. activiteiten die aansluiten bij het christelijke principe van ‘zuurdesem’.

2.1. De vorming van eigen leden
Om te kunnen beantwoorden aan de uitdagingen en de noden van deze tijd is het van
belang dat de leden die deel uitmaken van de KSHW werk maken van een permanente
vorming. Zij doen dit op geestelijke (spirituele), intellectuele en humane wijze door mee
te werken aan hetgeen hen door de geestelijke Familie “Het Werk” en de (lokale) Kerk
daartoe wordt aangeboden. Op wetenschappelijke wijze doen zij dit door deel te nemen
aan studie die binnen hun mogelijkheden ligt en bij hun taken past.

De Kerk heeft sinds haar oorsprong het doel om het Woord van God te verkondigen. Tevens heeft elke
gedoopte de opdracht om Jezus te verkondigen. Paus Johannes Paulus II riep echter vanaf 1983
herhaaldelijk op tot een ‘nieuwe evangelisatie’. Daarmee doelde hij op methoden en uitdrukkingsvormen
die eigen zijn aan onze tijd en die als doel hebben om Jezus te verkondigen aan diegenen die niet langer
een levendig geloof hebben.
2 Cf. Art. 2 Statuten KSHW.
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2.2. De vorming van derden
De KSHW legt grote nadruk op de geloofsvorming van derden. Daarom organiseert zij
binnen haar centrum, en ook daarbuiten, activiteiten die bijdragen aan de
geloofsvorming van kinderen, volwassenen, jongeren, gezinnen, zoekenden,…
Het centrum van de KSHW staat eveneens open voor groepen of individuen die een plek
zoeken om aan geloofsverdieping te doen. De KSHW zoekt daarom steeds naar een
goede samenwerking met de plaatselijke school, de parochie, de lokale verenigingen en
geïnteresseerden.
Door middel van kinder- en jongerenbijeenkomsten, zomerkampen, filmavonden,
lezingen, geestelijke oefeningen en de moderne middelen die hen ter beschikking staan
probeert zij de band van de eenheid, vrede en de Kerk als familie van God te bevorderen.

2.3. Het ‘zuurdesem’ principe
De leden van de KSHW proberen door hun manier van leven ‘zuurdesem’ te zijn in deze
maatschappij3. Daarom is het van belang dat zij vrijwillig of in officiëel verband, taken
opnemen in de Kerk en in de maatschappij. Zij dragen bovengenoemd principe uit door
grote waarde te hechten aan het alledaagse, een sobere levensstijl, handenarbeid, het
vertrouwen op Gods voorzienigheid en het leven vanuit het gebed en de Sacramenten.
Op die manier dragen zij eveneens zorg voor de materiële en financiële noden van de
KSHW.

cf. Mt. 13,33: “Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel
werd vermengd tot alle meel doordesemd was.” Of nog 1 Kor. 5,6-8: “U hebt geen enkele reden om zo
zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude desem weg en
wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten
we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood
van reinheid en waarheid”.
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